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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 002/2017

Publicação Nº 115326

Ata da segunda sessão do Pregão Presencial nº 002/2017, 
Procedimento Administrativo nº 634/2017- Credencia-
mento, propostas de preços e habilitação

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoi-
to, a partir das 09h00min., na sala de reuniões Cim Noro-
este em Águia Branca/ES, fizeram-se presentes o Pregoei-
ro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, pela 
Portaria n.º 02 R, 27 DE JANEIRO DE 2017, para conduzi-
rem a segunda SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Pre-
sencial n.º 002/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PRE-
ÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, 
CONSTITUÍDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA COM CAPACI-
DADE TÉCNICA, HUMANA E TECNOLÓGICA, COM EXECU-
ÇÃO CONTINUADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, do Edital. 
No horário definido no Edital (09h00min.), o pregoeiro 
abriu a sessão e procedeu inicialmente o período de iden-
tificação das empresas licitantes e seus respectivos repre-
sentantes legais, tendo constatado a participação das se-
guintes empresas: SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
– EPP - CNPJ 20.231.343/0001-74, representada pelo Se-
nhor Creonty Machado Gusmão. RCS EIRELI – CNPJ 
17.836.262/0001-93, representada pela Senhora Bárbara 
Lorene Alvarenga. MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 
– ME – CNPJ 26.051.214/0001-80, representada pelo Se-
nhor Germano Zanforlim de Araújo. O Pregoeiro informou 
a todos os presentes sobre os posicionamentos tomados a 
respeito da INABILITAÇÃO da empresa MEDICAL SERVI-
ÇOS MÉDICOS EIRELI – ME, esclarecendo que retificou sua 
decisão tomada na sessão do dia 07/12/2017, exclusiva-
mente pela falta de comprovação do Patrimônio Líquido, 
conforme já explicitado nos autos. O representante da em-
presa MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME questio-
nou a atitude do Pregoeiro de não submeter à autoridade 
superior de seu pedido de reconsideração protocolado em 
03/01/2017, em contraposição ao Art. 109, inciso III, pa-
rágrafos 1º ao 5º da Lei 8.666/93. O pregoeiro esclareceu 
que os recursos e contrarrazões foram devidamente apre-
ciados e julgados e submetidos à análise da Assessoria 
Jurídica, bem como da autoridade superior do CIM NORO-
ESTE, tendo sido acatadas todas as decisões do Pregoeiro. 
O pregoeiro esclareceu ainda que não havia necessidade 
se submeter novamente à autoridade superior o pedido de 
reconsideração, por se tratar dos mesmos argumentos do 
recurso apresentado, não sendo necessário administrati-
vamente tal apreciação, haja vista que se isso acontecer, o 
Processo poderá se prolongar administrativamente a cada 
pedido de reconsideração, podendo obviamente ser ques-
tionado em outras esferas legais. Prosseguindo com os 
trabalhos, o Pregoeiro questionou ao representante da 
empresa classificada em segundo lugar, ou seja, SERMEP 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP, sobre a possibilidade de 
apresentar lance no mínimo na mesma taxa de adminis-
tração da empresa inabilitada (23,00%), tendo obtido 

resposta negativa, permanecendo com seu último lance 
(23,10%). Considerando que esta taxa está dentro do es-
tabelecido nos autos, o Pregoeiro decidiu por abrir o enve-
lope de documentação da empresa SERMEP SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA. – EPP para análise da documentação 
apresentada. Antes da abertura do mesmo, o Pregoeiro 
passou os envelopes lacrados para todos verificarem suas 
autenticidades, tendo o representante da empresa MEDI-
CAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME questionado que no 
referido envelope não consta a sua assinatura. O Pregoeiro 
averiguou e constatou não haver realmente a assinatura 
do referido representante, mas constatou a assinatura do 
membro da equipe de apoio, Senhor Ilson Stoco, da repre-
sentante da empresa RCS EIRELI, Senhora Bárbara Lorene 
Alvarenga e do representante da empresa SERMEP SERVI-
ÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP, Senhor Creonty Machado Gus-
mão. O Pregoeiro esclareceu que também esqueceu de 
assinar o referido envelope juntamente com o membro da 
Equipe de apoio, Senhor Amilton José Trevisani mas que 
nenhuma violação ou troca aconteceu, tendo em vista que 
o envelope ficou sob sua guarda por todo o período. Ato 
contínuo o Pregoeiro solicitou de imediato, que o envelope 
lacrado contendo a documentação da empresa RCS EIRELI 
fosse novamente vistado por todos os presentes. Prosse-
guindo com os trabalhos o Pregoeiro procedeu à abertura 
do envelope contendo a documentação da empresa SER-
MEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP passando à análise 
superficial da mesma juntamente com os membros da 
equipe de apoio, passando-se em seguida à análise dos 
demais licitantes que registraram os seguintes questiona-
mentos: representante da empresa MEDICAL SERVIÇOS 
MÉDICOS EIRELI – ME - 1) O Balanço apresentado para 
composição do Patrimônio Líquido tem o mesmo formato 
que a empresa MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME 
apresentou e foi inabilitada e ainda, apenas R$245.000,00 
do Capital Social está integralizado. O valor de R$ 
110.365,43 não são integralizados na forma de reservas 
no mesmo padrão da AFAC. Ao que considera correto. Mas 
divergente da posição do Pregoeiro quando da inabilitação 
da empresa MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME, 
por entender que o Capital Social utilizado para o cálculo 
do Patrimônio Líquido deve ser integralizado, no que reite-
ra que discorda conforme se identifica nos autos. O prego-
eiro esclareceu que ao embasar a Inabilitação da empresa 
MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME, utilizou-se do 
critério de Capital Social integralizado para efeito de apu-
ração real do Patrimônio Líquido para participação em lici-
tações públicas. Nos autos constam que o Patrimônio de 
uma empresa é composto de elementos ativos e passivos 
e que no caso da empresa SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA. – EPP a conta Reservas do Balanço Patrimonial de-
monstram que estes valores fazem parte do patrimônio 
real da empresa que somadas ao Capital Social atingem o 
montante superior ao valor mínimo do Patrimônio Líquido 
estabelecido no Edital 2) A Certidão de Regularidade do 
Profissional de Contabilidade juntada ao processo venceu 
em 16/08/2017. O Pregoeiro esclareceu que esta Certidão 
não é exigência do Edital e que foi documento a mais apre-
sentada pelo licitante. 3) A Certidão de Registro da 
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empresa junto ao CRM informa endereço da cidade de Iga-
rapé – MG e a empresa apresentou Contrato Social com 
endereço em Brumadinho – MG e ainda, um Contrato So-
cial complementar com endereço em Sarzedo _ MG. A re-
ferida certidão informa que ela é valida ressalvada a alte-
ração dos dados acima (no corpo da certidão). Portanto, 
entende a irregularidade, pois o endereço atualizado da 
empresa é na cidade de Brumadinho – MG e para efeitos 
de liberação da certidão junto ao CRM são juntados docu-
mentos tais como: Alvará Sanitário; Alvará de localização, 
etc. todos vinculados ao endereço real da empresa, des-
cumprindo, portanto o item 10.1.4.1 do Edital. O pregoeiro 
esclareceu que o Edital exige o Certificado de inscrição da 
licitante no CRM em qualquer Estado da Federação. Diante 
disso, os critérios exigidos no Edital foram atendidos, ten-
do em vista que foi possível averiguar através dos docu-
mentos apresentados (razão social e CNPJ), que a empre-
sa encontra-se regular junto ao CRM-MG. Portanto atende 
os requisitos do referido item do Edital. 4) Não apresentou 
Profissional com atestado de responsabilidade técnica para 
execução de serviços semelhantes, não contemplando o 
item 10.1.4.3 do Edital. O Pregoeiro justificou que ao apre-
sentar o Atestado de responsabilidade técnica da empresa 
e sendo o responsável técnico, o sócio da empresa, devi-
damente comprovado nas certidões apresentadas enten-
des-se que os serviços foram prestados sob a supervisão 
total deste profissional, atendendo o estabelecido neste 
item do Edital. 5) A empresa é tributada pelo lucro presu-
mido, conforme consta no Balanço Patrimonial apresenta-
do, sendo portanto obrigada a apresentar a demonstração 
de envio das informações contábeis através do sistema 
público Sped Contábil. Esta informação não consta na do-
cumentação apresentada. O pregoeiro esclareceu que ave-
riguou vários documentos e legislações a respeito da obri-
gatoriedade, enfatizando não ser suficiente a apresentação 
do Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial – MG 
sobre a possibilidade substituição de tal obrigatoriedade. 
O Pregoeiro entrou em contato com o Contador do CIM 
NOROESTE, Senhor Romildo Maia Firmes, obtendo a infor-
mação de que se a empresa é obrigada a enviar as infor-
mações Contábeis via Sped Contábil e não a fez dentro do 
prazo legal, o balanço não poderá ser considerado. O re-
presentante da empresa SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA. – EPP questionou o posicionamento do Pregoeiro, 
justificando não ser obrigado a enviar via Sped Contábil. O 
Pregoeiro esclareceu que não ficou claro esta situação, 
mesmo após a juntada nos autos de vários documentos 
por parte da equipe de apoio (legislações, instruções, 
etc.). A representante da empresa RCS EIRELI manteve os 

mesmos questionamentos da empresa MEDICAL SERVI-
ÇOS MÉDICOS EIRELI – ME, acrescentando ainda que o 
Balanço Patrimonial da empresa SERMEP SERVIÇOS MÉ-
DICOS LTDA. – EPP, foi registrado fora do prazo legal 
(04/12/2017). Diante dos fatos, o pregoeiro decidiu por 
INABILITAR a empresa SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA. – EPP, por não apresentar comprovação de envio 
das informações contábeis via Sped e por registrar o ba-
lanço fora do prazo legal. Imediatamente após as decisões 
tomadas, o representante da empresa manifestou interes-
se em interpor recursos contra as decisões do Pregoeiro, 
pelos motivos já mencionados nesta Ata, alegando ainda 
que a legislação vigente não estabelece prazo para regis-
tro do Balanço Patrimonial. Diante da manifestação de in-
terposição de recursos, o pregoeiro decidiu por abrir o pra-
zo de 03 (três) dias para interposição de recursos, ficando 
desde já os demais licitantes intimados para apresentar as 
contrarrazões, conforme estabelece o Art. 5º, inciso XVIII 
da Lei 10.520/2002. Nada mais havendo a tratar, foi lavra-
da a presente ata que segue assinada pelo Pregoeiro, 
equipe de apoio e licitantes presentes nesta sessão.

Águia Branca/ES, dez de janeiro de 2018.

JOÃO BATISTA REGATTIERI

PREGOEIRO

AMILTON JOSÉ TREVIZANI

EQUIPE DE APOIO

ILSON EDENES STOCCO

EQUIPE DE APOIO

CREONTY MACHADO GUSMÃO

SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP

BÁRBARA LORENE ALVARENGA

RCS EIRELI.

GERMANO ZANFORLIM DE ARAÚJO

MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 
Nº 001/2016

Publicação Nº 115478

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2016

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM 
POLO SUL, no uso de suas atribuições legais, PRORROGA 
por mais 01(um) ano, na forma do item 10.1 do edital, a 
contar de 11 de janeiro de 2018, o prazo de validade do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 001/2016, que 
tem como objeto, a contratação temporária de candidatos 
para o preenchimento de vagas de Emprego Público do 
Consórcio Público da Região Polo Sul.

Mimoso do Sul/ES, 11 de janeiro de 2018.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 - PROC. Nº 011638/2017
Publicação Nº 115376

Aviso de Suspensão

Pregão Presencial Nº 002/2018 - Proc. Nº 011638/2017

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, através de sua Pregoeira Oficial, torna público 
para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do Pregão Presencial/Registro de Preços Nº 002/2018, com disputa 
agendada para o dia 17/01/2018 e que tem como objeto a aquisição de material de consumo médico-hospitalar (kit pa-
panicolau, luva cirúrgica, seringa descartável e outros), para análise da impugnação apresentada pela empresa Leader 
Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME.

Afonso Cláudio/ES, em 11 de janeiro de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO 
Publicação Nº 115365

Aviso de Cancelamento de Publicação

O Municipio de Afonso Cláudio / ES vem por meio deste torna sem efeito a publicação feita no dia 10 de janeiro de 2018 , 
nas página 16 a 17 , DOM / ES, na edição nº 114868 referente a publicação do Convênio n° 001/2018.
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Água Doce do Norte

Prefeitura

DECRETO 002 DE 03 DE JANEIRO DE 2018
Publicação Nº 115329

DECRETO Nº 001, DE 03 DE JANEIRO 2018

“Atualiza o valor do ISS fixo, em observância ao art. 292 
da Lei Complementar 002/2007 – Código Tributário Muni-
cipal/CTM”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo artigo 291 da Lei Complementar 002, de 
02 de maio de 2007 – Código Tributário Municipal...

CONSIDERANDO que a arrecadação tributária a ato plena-
mente vinculado à lei, sendo dever da administração mu-
nicipal realiza-la;

CONSIDERANDO que a atualização monetária e forma pela 
qual se apura e corrige o poder aquisitivo de uma moeda 
com base em índices oficiais que medem a inflação;

CONSIDERANDO que o índice oficial de verificação da in-
flação utilizado como parâmetro pelo poder público muni-
cipal é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
como previsto no art. 292 do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO que os créditos da Fazenda Pública Mu-
nicipal não foram corrigidos monetariamente no ano de 
2017;

CONSIDERANDO que a variação do IPCA em 2016 foi de 
6,29% (seis inteiros e vinte e nove décimos por cento) e 
em 2017 foi de 2,50% (dois inteiros e cinquenta décimos 
por cento);

RESOLVE:

Art. 1º. Fica atualizado o valor do Imposto Sobre Serviços 
de taxa fixa – ISSfixo, previsto no art. 9º, §1º do Decre-
to-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com base na 
variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, nos últimos 02 (dois) anos, o que corres-
ponde a um acréscimo de 8,79% (oito inteiros e setenta e 
nove décimos por cento).

Art. 2º. O valor do ISSfixo passa a ser de R$ 16,12 (dezes-
seis reais e doze centavos)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 03 dias do mês de janeiro 
de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

DECRETO 247, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017
Publicação Nº 115330

DECRETO Nº 002, DE 03 DE JANEIRO 2018

“Dispõe sobre a abertura do orçamento-programa para o 
exercício financeiro de 2018, descreve os elementos de 
despesa e determina providências”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000 e tendo em vista a Lei Complementar 
nº 019, de 18 de dezembro de 2017, que aprovou o or-
çamento do município para o exercício de 2018, estimado 
em R$ 37.500.000,00 (Trinta e sete milhões e quinhentos 
mil reais)...

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o orçamento-programa para o exer-
cício financeiro de 2018 dos órgãos e fundos e entidades 
do Poder Executivo Municipal, aprovado pela Lei Comple-
mentar nº 019, de 18 de dezembro de 2017, bem como as 
movimentações das dotações orçamentárias, que deverão 
obedecer às disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obede-
cidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo 
anterior, os créditos aprovados dentro de cada órgão e uni-
dade orçamentária passam a ser descritos nos respectivos 
elementos de despesa, conforme o anexo deste Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da 
administração direta e os ordenadores de despesa, são 
responsáveis pela observância da execução orçamentária 
e financeira das dotações liberadas na forma deste Decre-
to, assim como pelo cumprimento de todas as disposições 
legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas 
pela Lei nº 4.320/64 e suas alterações e pela Lei Comple-
mentar nº 101/2000.



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 6

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos or-
çamentários consignados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão 
entregues, em duodécimos, até o dia 20 (vinte) de cada 
mês, obedecidos os limites constitucionais e legais e serão 
calculados com base na receita de impostos e das transfe-
rências constitucionais arrecadadas no exercício anterior.

Art. 5º. A Área de Contabilidade da Secretaria Municipal 
da Fazenda providenciará os registros relativos à abertu-
ra do orçamento para o presente exercício financeiro, nos 
termos deste decreto, bem como adotando as medidas ne-
cessárias à sua execução, dando ciência imediata ao pre-
feito municipal sobre qualquer irregularidade.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito Santo, aos 03 dias do mês de janeiro 
de 2018.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

PORTARIA 001 2018 - SEMEC
Publicação Nº 115477

PORTARIA Nº 001/2018

INSTITUI E NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO 
E ADMISSÃO DE PROFESSORES EM REGIME DE DESIG-
NAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
REGÊNCIA DE CLASSE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
PARA O ANO LETIVO DE 2018.

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Água Doce 
do Norte -Estado do Espírito Santo, NILDA RAMOS DE OLI-
VEIRA FERNANDES, nomeada na forma da Lei e no gozo 
de suas atribuições...;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Comissão de Avaliação do Pro-
cesso Seletivo Simplificado nº 001/2018 da Secretaria Mu-
nicipal de Educação do Município de Água Doce do Norte/
ES.

Art. 2º. A comissão do Processo Seletivo de Designação 
Temporária do Município terá a seguinte composição:

I. Representantes da Secretaria Municipal de Água Doce 
do Norte-ES

1. VERONICE RODRIGUES BARBOSA JORGE

2. ROSIANE GERALDA BATISTA

3. MARLETE PATRICIO DOS SANTOS

II. Representante da Prefeitura Municipal

a) LAURINI ERNESTO ANDRADE

III. Representante do Sindicato dos Servidores Públicos

b) ANDRELINO CARLOS QUER

Parágrafo Único - A Comissão poderá funcionar somente 
com a maioria absoluta de seus membros.

Art. 3º Compete a Comissão Municipal do Processo Sele-
tivo Simplificado nº 001/2018, realizar todo processo de 
inscrição, classificação e chamada dos candidatos junta-
mente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
e Secretaria de Administração e Recursos Humanos, de 
acordo com os critérios estabelecidos no Edital.

Art. 4º As decisões da Comissão de Avaliação do Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2018 do Município de Água 
Doce do Norte/ES, serão tomadas por maioria simples de 
votos.

Art. 5º A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Sim-
plificado nº

001/2018 do Município de Água Doce do Norte/ES poderá 
solicitar a participação de outros servidores da Prefeitura 
para auxiliar nos trabalhos da Comissão.

Art. 6o O prazo de duração do Processo Seletivo Simpli-
ficado nº 001/2018 do Município de Água Doce do Norte/
ES será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, de acordo com a conveniência da adminis-
tração pública, tendo início de vigência no exercício de 
2018.

Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura 
Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, 05 de ja-
neiro de 2018.

Água Doce do Norte-ES, 05 de janeiro de 2018.

Nilda Ramos de Oliveira Fernandes

Sec.Munic. de Educação e Cultura
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PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 SRP
Publicação Nº 115324

AVISO DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2018. - REGISTRO DE PREÇOS – Proc. n°11309/
2017-SMINTRAN.

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
Municipal nº 008/2015, com fulcro na Lei 10520/2002, 
Lei8.666/1993, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 
115/2005, Decreto Municipal nº. 159/2015, 28.09.2015, 
e alterações, torna público para conhecimento dos interes-
sados a realização do julgamento do procedimento licitató-
rio em epigráfe as 09.00h dia 26.01.2018, na sala da CPL, 
na Av Sebastião Coelho Souza, 570, Centro, Água Doce do 
Norte, ES, o Pregão Presencial. nº 001/2018, menor pre-
ço por item, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIE-
SEL TIPO S10 E DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DO ÁGUA DOCE 
DO NORTE, ES, especificações estão no edital. Informa-
ções e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, 
E-mail: pmadn@uol.com.br; aguadocedonorte.es@outlook.
com, setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, 
das 13:00 as 17:00h.

Agua Doce Norte,ES,11.01.2018.

Adinan Novais de Paula

Pregoeiro Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
069 2017 

Publicação Nº 115333

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2017.

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INS-
CRITO NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, NESTE 
ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, 
SR. PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DI-
VORCIADO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 
019.866.237-85 E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVANTE 
DENOMINADO CONTRATANTE & AKI NET TELECOM LTDA 
ME PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO 
CNPJ SOB O Nº10.806.409/0001-53, SEDIADA NA RUA 
JOÃO BATISTA, S/N, CENTRO, CEP: 29820-000 NA CIDA-
DE DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES,TEL: (27) 3759-1167, 
EMAIL- AKINET@AKINET.NET NESTE ATO REPRESENTA-
DA POR SUASÓCIA ADMINISTRADORA SRA. BETÂNIA 
KINÁCIA DE SOUZA SATURNINO, BRASILEIRA, CASA-
DA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 134.138.237-01 E CI 
Nº 16.896.917/SSP-MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NA 
AV. SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA, 271, CENTRO, CEP: 
29820-000, NA CIDADE DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES 
DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, FICA JUSTO E 
CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ABAIXO ESTABELECIDAS:

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de dois 

mil e dezessete (2017), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE & AKI NET TELECOM LTDA ME, com base na ata 
de registro de preços elaborada no Pregão Presencial nº 
004/2017 – processado pelo Sistema de Registro de Pre-
ços, Processo Administrativo nº 00738/2017, nos termos 
do Decreto Municipal 159/2015, Procedimento Administra-
tivo nº 9027/2017, resolvem celebrar o presente ADITIVO, 
observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Sétimo 
dos Prazos, passando a viger, a partir do vencimento con-
tratual, até 31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas continuam 
inalteradas.

E, por estarem acordes, é o presente ADITIVO, depois de 
lido e achado conforme, assinado pelas partes em presen-
ça de duas testemunhas que também assinam 04(quatro) 
vias de igual teor.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

CONTRATANTE

ADINAN NOVAIS DE PAULA

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

FISCAL DO CONTRATO

BETÂNIA KINÁCIA DE SOUZA SATURNINO

AKI NET TELECOM LTDA ME

CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA:

2ª TESTEMUNHA:

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 
2016

Publicação Nº 115331

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016.

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRI-
TO NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, PAULO 
MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, CO-
MERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 
E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE & BIOCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISE 
CLÍNICAS LTDA – ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRI-
VADO INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.446.144/0001-27, 
SEDIADO NA RUA ALACY COSTA, 20, CENTRO, NA CIDADE 
DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, CEP 29.820-000, NESTE 

mailto:pmadn@uol.com.br
mailto:AKINET@AKINET.NET
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ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIA ADMINISTRADORA 
SRA. PATRICIA DA SILVA BERNALDINO LOUBACK, BRASI-
LEIRA, CASADA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 089.262.907-
00, E RG: 2405 – CRF-ES, RESIDENTE E DOMICILIADA 
NA RUA PROFESSOR JOÃO BATISTA, 177, CENTRO, NA 
CIDADE DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES, DORAVANTE DE-
NOMINADA CONTRATADA, FICA JUSTO E CONTRATADO, 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ES-
TABELECIDAS:

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e dezessete (2017), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE 
DO NORTE & BIOCLIN – LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍ-
NICAS LTDA – ME, ambos anteriormente qualificados, com 
base no Pregão presencial o n° 043/2015 e no Art. 57, II 
da Lei Federal 8.666/93, Procedimento Administrativo nº 
11144/2017, resolvem celebrar o presente ADITIVO, ob-
servadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Cláusula Oitava dos 
Prazos, passando a viger, a partir do vencimento contratu-
al, até 31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas continuam 
inalteradas.

E, por estarem acordes, é o presente ADITIVO, depois de 
lido e achado conforme, assinado pelas partes em presen-
ça de duas testemunhas que também assinam 04(quatro) 
vias de igual teor.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

PATRICIA DA SILVA BERNALDINO LOUBACK

BIOCLIN – LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS LTDA

CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA:

2ª TESTEMUNHA:

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200 
2016

Publicação Nº 115332

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2016.

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INS-
CRITO NO CNPJ SOB P Nº 31.796.626/0001-80, NESTE 
ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, PAULO 
MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, CO-
MERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 
E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVANTE DENOMINADO, 
DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE & CENTROESTE 

TRANSPORTES LTDA - ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.543.319/0001-17, 
SEDIADA NA RODOVIA ES 320, KM 20, VILA PAULISTA, 
CEP: 29.820-000, (27)3756-2198, BARRA DE SÃO FRAN-
CISCO, ES, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCU-
RADOR SR. ELIAS JOSÉ DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, 
EMPRESÁRIO, INSCRITO NO CPF Nº 756.522.857-53 E CI/
RG Nº 607.674-SSP/ES, RESIDENTE E DOMICILIADO NA 
RUA SÃO MATEUS, S/N, VILA PAULISTA,BARRA DE SÃO 
FRANCISCO, ES, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATA-
DA, FICA JUSTO E CONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁU-
SULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS, O SE-
GUINTE

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e dezessete (2017), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE 
DO NORTE & CENTROESTE TRANSPORTES LTDA - ME 
ambos anteriormente qualificados, ambos anteriormente 
qualificados, nos termos do Procedimento Licitatório Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 027/2016, Processo Admi-
nistrativo nº 11158/2017, nos termos do art. 57, II da Lei 
nº Lei 8.666/93 de 21/06/93, resolvem firmar o presente 
TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a cláusula Oitava dos 
Prazos, passando a viger a partir da data do vencimento 
contratual até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas ficam inalte-
radas.

E por estarem acordes é o presente ADITIVO DO CON-
TRATO, depois de lido e achado conforme, em 04 (quatro) 
vias, assinado pelas partes em presença de duas testemu-
nhas que também o assinam:

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

CONTRATANTE

ELIAS JOSÉ DA SILVA

CENTROESTE TRANSPORTES LTDA - ME

CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA:

2ª TESTEMUNHA:
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 057.2017

Publicação Nº 115374

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017.

Proc. Adm. Nº 6622/2017.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de administração e gerenciamento de 
benefício de auxílio-alimentação mediante o fornecimento 
de cartão eletrônico ou magnético com recargas mensais, 
para uso pelos servidores ativos da Prefeitura Municipal de 
Alfredo Chaves.

FIRMA VENCEDORA: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA 
E EDITORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: (08.656.963/0001-
50), lote único, no valor da taxa de -5,13% (cinco inteiros 
negativos e treze centésimos por cento).

Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no 
dia 30/11/2017.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira
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DECRETO Nº1186
Publicação Nº 115379

 

 

 

DECRETO Nº 1186 -N/2018 

EMENTA: Designa servidores para compor 
a Comissão Avaliadora do Processo 
Seletivo para contratação por tempo 
determinado de Agentes Comunitários de 
Saúde do município de Alfredo Chaves e 
dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições legais, especialmente aquela contida no art. 45, inciso V da Lei Orgânica 
do Município de Alfredo Chaves (ES), 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criada a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para contratação por 
tempo determinado de Agentes Comunitários de Saúde do município de Alfredo 
Chaves. 
 
Art. 2º - Ficam designados os membros abaixo relacionados para comporem esta 
comissão: 
 
- Eveli Danila Callente Sinhorelli – Enfermeira – Coordenadora da Atenção Primária à 
Saúde 
- Kelly Soares Bull - Psicóloga 
- José Rômulo Pedrini Cuzzuol – Conselheiro de Saúde 
- Pascoal Garcia Martins – Gerente de Recursos Humanos 
- Simoni Magri Cominotti – Assistente Social 
 
Art. 3º - Esta Comissão será presidida por Simoni Magri Cominotti. 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 
 

Alfredo Chaves (ES), 11 de janeiro de 2018. 

 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE  
PREFEITO MUNICIPAL  

 
         

                           
 SANDRA MARIA CALENTE FERREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

O presente ato foi fixado nessa Prefeitura 
Municipal de Alfredo Chaves 

Em: 11/01/2017 

_______________________________ 
Carlos Eugenio Ramalho Tavares 

Secretário Municipal de Administração 
interino 

Dec. 0001-P/2017 
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Alto Rio Novo

Prefeitura

PORTARIA N° 004/2018
Publicação Nº 115509

PORTARIA N° 004/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA FIS-
CALIZAR E ACOMPANHAR O 1º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO Nº 001/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS CONFERIDAS PELO ART.44, INCISOS IV DA LEI OR-
GÃNICA MUNICIPAL, COM FULCRO NA LEI 8.666/93, EM 
SEU ARTIGO 67; e

CONSIDERANDO o conteúdo do processo administrativo 
nº 004672/2017.

RESOLVE:

Art. 1°) Designar a servidora POLIANA DE MELLO SILVA 
VERDAN, portadora da Matricula nº 022308, ocupante do 
cargo de Chefe de Gabinete para acompanhar e fiscali-
zar o 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 001/2017, de 
Prestação de Serviços de Administração, Controle e Ge-
renciamento do Abastecimento de Veículos, para atender 
o Gabinete do Prefeito, com poderes amplos e irrestritos 
para propor penalidades, analisar documento e vistorias.

Art. 2°) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3°) Revogam-se as disposições ao contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos onze dias do mês de Janeiro do ano de 
dois mil e dezoito.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA SEMAS Nº 003/2018
Publicação Nº 115507

PORTARIA SMAS N° 003/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA FIS-
CALIZAR E ACOMPANHAR O 1º TERMO ADITIVO DO CON-
TRATO Nº 001/2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, de 
Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu ar-
tigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
4672/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora FLAVIA GALDINO, portadora 
da Matrícula nº 018619, ocupante do cargo de Servente, 
para acompanhar e fiscalizar, o 1º Termo Aditivo do Con-
trato de nº 001/2017, de Prestação de Serviços de Admi-
nistração, Controle e Gerenciamento do Abastecimento de 
Veículos, para atender a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, com poderes amplos e irrestritos para propor 
penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, aos onze dias do mês de Janeiro do ano 
de dois mil e dezoito.

LEUNICE TEIXEIRA DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA SEMED Nº 003/2018
Publicação Nº 115508

PORTARIA SEMED N° 003/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº 001/2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de Alto Rio 
Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
004672/2017.
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RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor NÉRIO MOREIRA DOS REIS 
JÚNIOR, portador da Matrícula nº 022680, ocupante do 
cargo de Diretor Administrativo, para acompanhar e fisca-
lizar o 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 001/2017, de 
Prestação de Serviços de Administração, Controle e Ge-
renciamento do Abastecimento de Veículos, para atender 
a Secretaria Municipal de Educação, com poderes amplos 
e irrestritos para propor penalidades, analisar documentos 
e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Educação, de Alto Rio Novo, Esta-
do do Espírito Santo, aos onze dias do mês de Janeiro do 
ano de dois mil e dezoito.

SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEMUS N° 002/2018
Publicação Nº 115506

PORTARIA SEMUS N° 002/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO Nº 001/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, de Alto Rio Novo, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
4672/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA, 
portador da Matrícula nº 022323, ocupante do cargo de 
Motorista, para acompanhar e fiscalizar o 1º Termo Aditi-
vo do Contrato de nº 001/2017, de Prestação de Serviços 
de Administração, Controle e Gerenciamento do Abaste-
cimento de Veículos, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, com poderes amplos e irrestritos para propor 
penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, aos onze dias do mês de Janeiro do ano 
de dois mil e dezoito.

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SMAIC N° 001/2018
Publicação Nº 115505

PORTARIA SMAIC N° 001/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO Nº 001/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
004672/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor FÁBIO NATALINO PINHEIRO, 
portador da Matrícula nº 021950, ocupante do cargo de 
Operador de Máquinas Pesadas, para acompanhar e fisca-
lizar o 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 001/2017, de 
Prestação de Serviços de Administração, Controle e Ge-
renciamento do Abastecimento de Veículos, da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, com pode-
res amplos e irrestritos para propor penalidades, analisar 
documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 
de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos onze dias 
do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito.



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 13

RACSONAN LOURENÇO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO.

PORTARIA SMOSUT N° 001/2018
Publicação Nº 115503

PORTARIA SMOSUT N° 001/2018

11 de Janeiro de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO Nº 001/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS, SERVI-
ÇOS URBANOS E TRANSPORTE, de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
004672/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor FÁBIO NATALINO PINHEIRO, 
portador da Matrícula nº 021950, ocupante do cargo de 
Operador de Máquinas Pesadas, para acompanhar e fisca-
lizar o 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 001/2017, de 
Prestação de Serviços de Administração, Controle e Ge-
renciamento do Abastecimento de Veículos, da Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, com 
poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, ana-
lisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trans-
porte de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos onze 
dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito.

RACSONAN LOURENÇO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE OBRAS, SERVIÇOS 
URBANOS E TRANSPORTE

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
006/2018

Publicação Nº 115479

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

Contratado: MILTON DE FREITAS

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, 
situado na Rua Paulo Martins, 277, Santa Barbara, Alto Rio 
Novo- ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente 
para funcionamento do Departamento de Polícia Civil, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Administração.

Vigência: O LOCADOR se obriga a locar o imóvel descrito 
na cláusula primeira, a partir do dia 02 de janeiro de 2018 
com vencimento previsto para o dia 31 de dezembro de 
2018, podendo ser:

a) Prorrogado, por iguais períodos, se as partes assim 
acordarem ou a critério da administração.

Valor: Valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais)

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Administração

Dotação orçamentária Elemento de despesa

012000.012001.0412200032.03
3.3.90.36.000 – OS-

TPF

F-72/73/74 FR-1000/1064/1605

Processo Administrativo: 0004755/2017.

RESUMO DE CONTRATO Nº 013/2018
Publicação Nº 115362

RESUMO DE CONTRATO Nº 013/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL

Objeto: O objeto do presente Contrato é a prestação de 
serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Ofi-
cial da União, de atos oficiais e demais matérias de inte-
resse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decre-
to nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 
268, de 5/10/2009 e Portaria nº 35, de 17/02/2017.

Vigência: duração de 12 (doze) meses, com vigência a 
partir da data de sua assinatura.

Valor: Valor global de R$ 6.608,00 (seis mil seiscentos e 
oito reais)

Dotação Orçamentária:

012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DE ATI-
VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fichas: 75,76 e 77

Processo Administrativo: 000290/2018.
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RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS Nº 008/2018

Publicação Nº 115511

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
008/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADA: REPRESENTA SERVIÇOS LTDA - ME

Objeto: contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de apoio técnico profissional administrati-
vo, para atender às necessidades dos diversos setores do 
Município de Alto Rio Novo – ES em suas rotinas adminis-
trativas, conforme especificações discriminadas no Anexo 
I (Termo de Referência) da referida licitação, constituindo 
parte integrante da Tomada de Preços 003/2017.

Vigência: a partir da assinatura do presente instrumento e 
findar-se-á em 31/12/2018.

Valor: Valor global de R$ 124.200,00 (Cento e vinte e qua-
tro mil duzentos reais), cujo desembolso dar-se-á em 12 
(doze) parcelas no valor mensal de R$ 10.350,00 (Dez mil 
trezentos e cinquenta reais).

Dotação Orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

012000 012001 04 122 0003 2.003 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO;

ELEMENTO DE DESPESAS – 33903500000 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA;

FICHAS 68 E 69

Processo Administrativo: 004198/2017.

RESUMO DO CONTRATO Nº 014/2018
Publicação Nº 115318

RESUMO DE CONTRATO Nº 014/2018

CONSORCIADO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONSÓRCIO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROES-
TE – CIM NOROESTE

Objeto: ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os En-
tes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 
11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária apro-
vada pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo fun-
cionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para 
fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓR-
CIO no tocante ao modelo de governança regional para 
oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do 
Contrato de Consórcio Público firmado.

Vigência: a partir de sua assinatura até 31/12/2018.

Valor: Valor global de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 
reais).

Dotação Orçamentária:

I – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com a 
administração da sede do consórcio:

- Projeto/Atividade: 016000 016003.10 122 0031 2.035 
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE 
SAÚDE DA REGIAO NOROESTE I

Elementos de Despesa Valor Fonte

3.1.71.70.00–Rateio pela Par-
ticipação em Consórcio Público

10.476,08 1201

3.3.71.70.00–Rateio pela Par-
ticipação em Consórcio Público

17.843,33 1201

4.4.71.70.00–Rateio pela Par-
ticipação em Consórcio Público

654,75 1201

TOTAL - item I 28.974,16

II – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com 
serviços de saúde (a) e sistema de gestão e informação 
em saúde (b):

Projeto/Atividade:016000 016003.10 122 0031 2.035 
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE 
SAÚDE DA REGIAO NOROESTE I

3.3.71.70.00–Rateio pela Par-
ticipação em Consórcio Público 

(a)
152.402,64 1203/1299

3.3.71.70.00–Rateio pela Par-
ticipação em Consórcio Público 

(b)
38.623,20 1203/1299

TOTAL - item II 191.025,84

TOTAL GERAL ( Item I + Item 
II)

220.000,00

Processo Administrativo: 0004839/2017.
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Anchieta

Prefeitura

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO DE IMOVEL N° 110/2014 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICPIO DE ANCHIETA – ES E O 
SR. JULIO CÉSAR SIMÕES PREZOTTI.

Publicação Nº 115327

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMO-
VEL N° 110/2014

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE ANCHIETA – ES 
E O SR. JULIO CÉSAR SIMÕES PREZOTTI.

Objeto: Prorrogação de vigência de prazo por mais 12 
(doze) meses.

O valor Global do Presente Termo Aditivo é de R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais)

Processo: 19923/2017

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura de com base Artigo 
82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.

PROCESSO: 19923/2017

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO 
PPRP 033/2017

Publicação Nº 115400

Aviso de Prosseguimento

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 033/2017

Processo nº 18369/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira Ofi-
cial,  torna público que dará continuidade ao certame que 
se encontra na fase recursal, considerando a decisão pro-
ferida em 08/01/2018 pelo MM Juiz da 1ª Vara da Comarca 
de Anchieta, nos autos do processo judicial nº 0002972-
39.2017.8.08.0004, no qual foi reconsiderada a decisão 
anterior que suspendeu a licitação ora mencionada.

Anchieta, 10 de janeiro  de  2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

EXTRATO DE   TERMO DE COLABORAÇÃO 
001/2018  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI-
CÍPIO DE ANCHIETA/ES, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DO 
MUNICÍPIO DE ANCHIETA ES – SOS  MATILHA 

Publicação Nº 115342

EXTRATO DE

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE, E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DO 
MUNICIPIO DE ANCHIETA – SOS MATILHA que tem por 
objeto a colaboração, através do repasse de recursos pú-
blicos, visando o auxílio às atividades de tratamento e ali-
mentação de animais de pequeno porte (cães e gatos).

Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por 12 (doze) 
meses.

Processo: 13048/2017.
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Aracruz

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 032/ 
2016

Publicação Nº 115475

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº. 032/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES
CONTRATADA: MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP
PROCESSO Nº. 16.640/2015

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº. 
20, Bairro Morobá, Aracruz-ES, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de 
Desenvolvimento Social e Trabalho, Sra. ROSILENE FILIPE 
DOS SANTOS MATOS, brasileira, casada, advogada, inscri-
ta no Cadastro de Pessoa Física nº 086.187.937-60, CI nº 
1656.410 SSP/ES, residente à residente Rua Francisco José 
Lopes Marin, nº 13, Bairro São Camilo, Aracruz/ES – CEP: 
29.194-242, nos termos da Lei nº 3.337 de 25/08/2010 e 
no Decreto de nomeação de nº 32.065, de 01/01/2017 e 
a empresa MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP, inscrita no 
CNPJ 39.348.313/0001-70, com sede a Rodovia Luiz Theo-
doro Musso, 576, km 01, Bairro De Carli, Aracruz/ES, CEP 
29.194-004, neste ato representado pelo Sócio Proprietá-
rio o Senhor Marcos Gasparini Selvatici, brasileiro, casado, 
empresário, CPF nº 887.874-007-15, RG Nº 608.340 SSP/
ES, resolvem, de comum acordo, celebrar o 2º (segundo) 
Termo Aditivo Contratual, referente ao contrato supracita-
do, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por finalidade prorrogar 
o prazo estipulado na Cláusula Primeira do 1º (primeiro) 
Termo Aditivo por mais um período de 12 (doze) meses, 
contados a parti de 29 de janeiro de 2018, tendo por finali-
dade também a redução dos preços unitários dos serviços, 
sendo a partir da data de 29 de janeiro de 2018 reduzidos 
os valores, conforme a tabela prevista na Cláusula Segun-
da deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1- Fica estabelecida a redução dos preços unitários dos 
serviços que serão praticados a partir da data de 29 de 
janeiro de 2018 da seguinte forma:

Descrição
Quant. Valor  

Unitário

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 9.000 BTUS (SPLIT)

24 R$ 109,00

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 12.000 BTUS (SPLIT)

14 R$ 118,00

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 18.000 BTUS (SPLIT)

16 R$ 126,52

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 60.000 BTUS (SPLIT)

16 R$ 280,00

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 9.000 BTUS (ACJ)

02 R$ 88,00

Contratação de empresa especializa-
da em manutenção de ar condiciona-
do 12.000 BTUS (ACJ)

02 R$ 94,00

2.2 – O valor referente aos 12 (doze) meses contratados 
será de R$ 11.136,32 (onze mil cento e trinta e seis reais 
e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1- Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato 
Originário e do 1º (primeiro) Termo Aditivo plenamente 
ratificadas, desde que não contrariem o que ficou conven-
cionado no presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo 
Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presen-
ça de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 11 de janeiro de 2018.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

CONTRATANTE

MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP

CONTRATADO

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - 
PROCESSO Nº 10.125/2017.

Publicação Nº 115431

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

Processo nº 10.125/2017.

A Secretaria de Educação, através de Comissão Especial, 
torna público que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO objeti-
vando a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimen-
to ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
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DATA DO PROTOCOLO: até as 18h00min do dia 05 de fe-
vereiro de 2018 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, 
Aracruz/ES.

DATA DA ABERTURA: 06 de fevereiro de 2018 às 13:30, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Avenida 
Morobá, n° 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES.

Edital: Site www.aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES, 11 de janeiro de 2018.

Kellen Serra Barbosa

Presidente da Comissão

Portaria nº 14.797, de 27/12/2017

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO 
Publicação Nº 115514

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Com relação ao extrato publicado no Diário Oficial dos Mu-
nicípios – DOM/ES – Edição n 923, publicação nº 114411, 
do dia 08/01/2018 referente ao 5º TERMO DE ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 231/2013. 
PROCESSO Nº 5.954/2013, torna-se público o CANCELA-
MENTO da referida publicação.

Aracruz, 11 de Janeiro de 2017

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos

AVISO DE ERRATA - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº001/2017/SEMTUR -  PROCESSO 
Nº 11.374/2017

Publicação Nº 115524

AVISO DE ERRATA

Com relação a Extrato publicado no Diário Oficial dos mu-
nicípios – DOM/ES – Edição nº 926, publicação nº 115303, 
referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 – da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – SEMTUR – 
Processo n º11.374/2017

ONDE SE LÊ: RESULTADO FINAL…...

O AVISO CORRETO É O DESCRIMINADO ABAIXO:

Edital de Chamamento Público nº001/2017/SEMTUR

Processo nº 11.374/2017

HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL

JEAN CARLO GRATZ PEDRINI, Secretário Municipal de Tu-
rismo e Cultura, no uso de suas atribuições legais conforme 
termos da Lei nº. 3.337 de 25/08/2010, regulamentada 
pelo Decreto nº 32.067 de 01/01/2017, após transcurso 

do prazo previsto no Edital, sem interposição de recursos, 
torna público a homologação do resultado final do Edital de 
Chamamento Público nº001/2017/SEMTUR, realizado com 
o objetivo de selecionar a melhor proposta técnica e finan-
ceira apresentada pelas Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) para firmar Termo de Fomento com a Secretaria de 
Turismo e Cultura (SEMTUR), com o objetivo de realizar o 
FESTIVAL GASTRONÔMICO DE ARACRUZ.

Classificação Proponente Pontuação

1º

Instituto de Gastronomia, 
Cultura e Turismo Panela de 
Barro
CNPJ: 24.063.391/0001-51

78 pontos

Aracruz, 09 de janeiro de 2018.

JEAN CARLO GRATZ PEDRINI

Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Decreto nº 32.067 de 01/01/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2018 - PROCESSO Nº 6.384/2017 

Publicação Nº 115481

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2018

PROCESSO Nº 6.384/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob a 
forma de fretamento, com fornecimento de veículos aces-
síveis, abastecidos de combustível, com motorista/condu-
tor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte para 
conduzir os estudantes e servidores da rede pública de 
ensino (Municipal e Estadual) e Conveniadas, residentes 
nas áreas urbanas e em áreas rurais onde não existe linha 
regular de transporte coletivo, de suas residências até as 
respectivas Unidades Escolares, bem como o retorno até 
suas residências ao final do expediente escolar contem-
plando apenas a região de Guaraná, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 25/01/2018.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 25/01/2017.

Licitação B. do Brasil nº 704918

Edital: Disponibilizado no sites:

PMA: www.aracruz.es.gov.br.

Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

Telefone: (27) 3270-7081

Email: pregao@aracruz.es.gov.br.

Aracruz, 11 de janeiro de 2018.

http://www.aracruz.es.gov.br/
http://www.aracruz.es.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@aracruz.es.gov.br
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AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
Nº137/2018

Publicação Nº 115489

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 e AL-
TERAÇÕES - Processo nº 137/2018

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dispensa 
do procedimento licitatório para ter por objeto o pagamen-
to de 01 Forno Microondas para atender a Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos - SEMAD, em favor 
da empresa MOBILIADORA ARACRUZ LTDA EPP – CNPJ Nº 
05.666.049/0001-00

Ante o Exposto RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
que se proceda a referida Contratação.

Aracruz/ES, 08 de janeiro de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
Nº16969/2017

Publicação Nº 115482

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 e AL-
TERAÇÕES - Processo nº 19969/2017

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dispensa 
do procedimento licitatório para ter por objeto o pagamen-
to de 40 rolos de Bobinas de senha contendo 2000 núme-
ros cada para atender o Setor de Protocolo vinculado a Se-
cretaria de Administração e Recursos Humanos - SEMAD, 
em favor da empresa SCOPEL E SANTOS LTDA - ME – CNPJ 
Nº 08.390.057/0001-56

Ante o Exposto RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
que se proceda a referida Contratação.

Aracruz/ES, 08 de janeiro de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 33609
Publicação Nº 115437

DECRETO Nº 33.609, DE 10/01/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho do Estagiário abaixo descrito, conforme Processo nº 407/2018:

Nome Matrícula Secretaria A partir

Carlos Rogerio Sacramento da Silva Minarini 28317 SEMAD 08/01/2018

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/01/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Janeiro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33610
Publicação Nº 115436

DECRETO Nº 33.610, DE 10/01/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.
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DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita:

Nome Matr. Cargo A partir Exerc. Processo

Missimeri do Rosário Campos 27081 Auxiliar de Saúde Bucal 10/01/2018 SEMSA 431/2018

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Janeiro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

HABILITADOS -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2017 – 2017/2020

Publicação Nº 115523

HABILITADOS -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 – 
2017/2020

O Município de Aracruz, por intermédio da Secretaria de 
Turismo e Cultura – SEMTUR através da Comissão In-
terna, Portaria nº006/2017 e em atendimento ao Edital 
002/2017 declara habilitadas a Banda Old Bill , repre-
sentada pela empresa Amanda Késia Silva Ravani, CNPJ: 
29.324.584/0001-32, Grupo Lance Certo, representada 
pelo responsável Bruno Osmar Machado Bianchi, CPF: 
118.476.757-27 e DJ Toninho, representada pelo respon-
sável Antonio Marcos Oliveira Silva, CPF: 007.987.617-09.

Validade da habilitação: A partir da Publicação até 31 de 
Dezembro de 2020.

Disponibilizado no site do Diário Oficial dos Municípios 
www.diariomunicipal.es.gov.br e o resultado da Comissão 
na íntegra no site da PMA –www.aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES, 11 de Janeiro de 2018.

JEAN CARLO GRATZ PEDRINI

Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Decreto nº 32.067 de 01/01/2017

PORTARIA Nº 14819
Publicação Nº 115432

PORTARIA Nº 14.819 DE 09/01/2018.

RETORNA SERVIDORA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retornar a Servidora CRISTIELY BOZZI, Matrícula 
nº 22168, que exerce o Cargo de Técnico de Nível Supe-
rior I, Nível VII, Padrão “B”, da Licença Sem Vencimentos, 
concedida através da Portaria nº 13.618 de 19/02/2016 
alterada pela Portaria nº 14.092 de 09/12/2016, a partir 
de 09/01/2018, conforme Processo nº 17.381/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Janeiro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14820
Publicação Nº 115433

PORTARIA Nº 14.820 DE 10/01/2018.

RETORNA SERVIDOR DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retornar o Servidor LINDOMAR DOS REIS SHIMO-
DA, Matrícula nº 17716, que exerce o Cargo de PROFES-
SOR, Nível II, Padrão “B”, da Licença Sem Vencimentos, 
concedida através da Portaria nº 12.595 de 20/01/2014 a 
partir de 06/02/2018, conforme Processo nº 17.268/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Janeiro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

http://WWW.diariomunicipal.es.gov.br/
http://www.aracruz.es.gov.br/
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PORTARIA Nº 14821
Publicação Nº 115434

PORTARIA Nº 14.821, DE 10/01/2018.

DESIGNA EM SUBSTITUIÇÃO NA COMISSÃO PERMANENTE 
ORGANIZADORA DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL E 
GASTRONÔMICO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor FERNANDO SAMARITANO 
JORGE, para compor a COMISSÃO PERMANENTE ORGA-
NIZADORA DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL E GAS-
TRONÔMICO DE ARACRUZ, nomeada através da Portaria 
nº 14.561, de 14/08/2017, em substituição ao Servidor 
ADILSON DIAS PEREIRA, e alterar a função da servidora 
KEILA RANGEL BITTI de membro para Secretária da referi-
da comissão, conforme Memorando nº 37/2018-SETRANS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando a Portaria nº 14.605 de 31/08/2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Janeiro de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 15575/2017

Publicação Nº 115513

PROCESSO Nº: 15.575/17

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

ASSUNTO: Contratação de empresa manutenção e conser-
to em aparelho auditivo.

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.

PARTES – Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e a 
Empresa abaixo relacionada:

POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ 
43.894.609/0001-64 - Valor R$ 6.6600,00, (seis mil e 
seiscentos reais).

OBJETO – Contratação de empresa especializada para ma-
nutenção e conserto de um aparelho auditivo da Marca 
POLITEC.

A empresa em epígrafe foi contratada por ser a uma fabri-
cante das peças de reposição da marca e por ser a auto-
rizada técnica .

JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária para a 
tender a Ordem Judicial 4082.09.2013.8.08.006 em favor 
de munícipe JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA.

Aracruz/ES, 10 de janeiro de 2018.

JULIANA S. BAIOCCO LOUZADSA

Secretária de Saúde - Interina

RESOLUÇÃO CMASA Nº147 - DISPÕE SOBRE A 
APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, QUADRIÊNIO 2018/2021

Publicação Nº 115316

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova reda-
ção dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 147 de 10 de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistên-
cia Social, quadriênio 2018/2021

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz - 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 10 de janeiro de 2018.

Resolve:

Art.1º Aprovar o Plano de Municipal de Assistência Social 
– 2018/2021, em conformidade com os art.18 da Norma 
Operacional Básica (NOB)/SUAS 2012, regulamentada 
pela Resolução CNAS nº33/2012.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Aracruz – ES, 10 de janeiro de 2018.

Princila da Cunha

Presidente do CMASA

Resolução nº135/2017

RESOLUÇÃO CMASA Nº148 - DISPÕE SOBRE 
A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIA 
CONSTANTE NO PROCESSO Nº17443/17 ENTRE 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL E TRABALHO E ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

Publicação Nº 115317

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova reda-
ção dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 148 de 10 de Janeiro de 2018.
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DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIA 
CONSTANTE NO PROCESSO Nº17.443/2017 ENTRE SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO E 
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE ARACRUZ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ - CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova re-
dação dada através da Lei nº2.105-98 Resolução CMASA 
n° 143 de 04 Dezembro de 2017. Dispõe sobre a Apro-
vação da proposta de parceria constante no processo nº 
17.443/2017 entre a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Trabalho (SEMDS) e Associação de Pais e Amigos 
do Excepcionais de Aracruz (APAE).

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz – 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 10 de Janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar à proposta de parceria constante no pro-
cesso nº 17.443/2017 entre a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Trabalho (SEMDS) Associação de Pais 
e Amigos do Excepcionais de Aracruz (APAE), para 
execução do objeto “Oferta de ações de habilitação e re-
abilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua 
inclusão à vida comunitária, no âmbito da Assistência So-
cial, afiançando a Proteção Social por meio da realização 
do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com 
deficiência e suas famílias”.

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

Aracruz,10 de Janeiro de 2018.

Princila Cunha

Presidente do CMASA

Resolução CMASA nº 135/2017

RESOLUÇÃO CMASA Nº149 - DISPÕE SOBRE A 
ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA EN-
TIDADE CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA - 
PROJETO GIRASSOL REFERENTE AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 05/2017

Publicação Nº 115319

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ - CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova re-
dação dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 149 de 10 de Janeiro de 2018.

Dispõe sobre a alteração do Plano de Trabalho, da entidade 
Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto Girassol, referente 
ao Termo de Colaboração 05/2017.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz – 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a alteração do Plano de Trabalho da enti-
dade Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto Girassol, re-
ferente ao Termo de Colaboração 05/2017, com o objetivo 
de realizar ajustes na execução da parceria, sem acarretar 
alteração do objeto.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Aracruz – ES, 10 de janeiro de 2018.

Princila da Cunha

Presidente do CMASA

Resolução nº135/2017

RESOLUÇÃO CMASA Nº150 - DISPÕE SOBRE 
APROVAÇÃO DA REPROGRAÇÃO DO SALDO 
DOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO 
COFINANCIAMENTO ESTADUAL, ATRAVÉS DO 
FEAS PARA UTILIZAÇÃO EM 2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 115320

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-
CRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova reda-
ção dada através da Lei nº2.105-98

Resolução CMASA n° 150 de 10 de janeiro de 2018.

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação do saldo dos 
recursos financeiros oriundos do Cofinanciamento Estadu-
al, através do FEAS, para utilização em 2016 e dá outras 
providências

O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz - 
CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das 
ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 
08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela 
Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu 
Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-
bleia Ordinária, realizada no dia 10 de janeiro de 2018.

RESOLVE:
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Art.1º Aprovar, em conformidade com o art. 7º da Portaria 
nº 132/2011, a reprogramação do saldo dos recursos fi-
nanceiros apurados em 31 dezembro de 2017, vinculados 
ao FMAS, oriundos do cofinanciamento Estadual, através 
do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS, no valor 
total de R$ 418.284,00 (quatrocentos e dezoito mil reais 
e duzentos e oitenta e quatro reais), dentro dos níveis 
de proteção (básica ou especial), conforme detalhamento 
abaixo, para serem utilizados no exercício de 2018.

Bloco da Proteção Social Básica, valor a reprogramar R$ 
261.084,00 (duzentos e sessenta e um mil e oitenta e 
quatro reais).

Bloco da Proteção Especial, o valor a reprogramar R$ 
157.200,00 (cento e cinqüenta e sete mil e duzentos re-
ais).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Aracruz – ES, 10 de janeiro de 2018.

Princila da Cunha

Presidente do CMASA

Resolução nº135/2017

TERMO DE ADESÃO Nº 001 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115493

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 001 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, por-
tador da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/
ES, inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o 
(a) Sr.(a) DENISLANE MATOS CANDEIAS, portador da RG 
1.785.724 SPTC/ES, CPF 114.373.577-33, residente na 
Rua Tereza Rocha 13, Vila Nova, Aracruz- ES CEP: 29194-
530, doravante denominado ATLETA, de acordo com a Lei 
Municipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei re-
gulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em 
conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a con-
cessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) observada 
às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece 
e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria INTERNACIONAL, no valor mensal de R$ 800,00, 

visando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
9.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, 
a serem depositadas na conta corrente nº 28.213.031, 
Agência nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 

o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
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valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela con-
clusão de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vi-
gência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Denislane Matos Candeias

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________
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TERMO DE ADESÃO Nº 002 /2017 - PROCESSO 
Nº 15722/2017

Publicação Nº 115495

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 002 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 20 
– Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por meio 
do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventu-
de, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, portador da 
carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, inscrito 
no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) Sr.(a) 
Sr WENDEL BALARINI MORO, portador da RG 1655408 
SPTC/ES, CPF 098.870.177-44, residente na Rua Zacarias 
B. Nascimento, 232, Centro, Aracruz- ES CEP: 29190-030, 
doravante denominado ATLETA, de acordo com a Lei Mu-
nicipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei re-
gulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em 
conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a con-
cessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) observada 
às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece 
e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria NACIONAL, no valor mensal de R$ 500,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
6.000,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, 
a serem depositadas na conta corrente nº 28.393.239, 
Agência nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
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término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADESÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela conclu-
são de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vigência.
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7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Wendel Balarini Moro

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 003 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115496

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 003 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) SÉRGIO LUIZ POZZATTI JUNIOR, portador da RG 
1131941373 SSP/BA, CPF 136.752.537-32, residente na 
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Rua Maria Neide Moises, 11, Itaparica, Aracruz- ES CEP: 
29199-694, doravante denominado ATLETA, de acordo com 
a Lei Municipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a 
Lei regulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, 
em conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a 
concessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) obser-
vada às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA 
conhece e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria NACIONAL, no valor mensal de R$ 500,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
6.000,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, 
a serem depositadas na conta corrente nº 28.399.053, 
Agência nº 0158, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.
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5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADESÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela conclu-
são de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vigência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;
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VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Sérgio Luiz Pozzati Júnior

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 004 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115497

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 004 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) THAÍS LOUREIRO FELIPE, portador da RG 3.614.352 
SPTC/ES, CPF 149.643.647-47, residente na Rua Três de 
Outubro, 16, Bairro Vila Nova, CEP:29.194-608, doravan-
te denominado ATLETA, de acordo com a Lei Municipal n° 
3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei regulamentada 
pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em conformida-
de com o processo nº. 5.959/2016, para a concessão de 
incentivos econômicos (Bolsa Atleta) observada às condi-
ções a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece e aceita 
integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria NACIONAL, no valor mensal de R$ 500,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 

6.000,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, a 
serem depositadas na conta corrente nº 27625664, Agên-
cia nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.
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6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela con-
clusão de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vi-
gência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
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decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Thaís Loureiro Felipe

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 005 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115498

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 005 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) LUCIANO MORO SFALSIN, portador da RG 3151939 
SPTC/ES, CPF 140.994.247-31, residente na Área Rural, 
S/N, Goiabas, CEP:29.190-000, doravante denomina-
do ATLETA, de acordo com a Lei Municipal n° 3.840 de 
22/08/2014, que instituem a Lei regulamentada pelo De-
creto nº 31.098 de 10/05/2016, em conformidade com o 
processo nº. 5.959/2016, para a concessão de incentivo 
econômicas (Bolsa Atleta) observada às condições a seguir 
que, desde já, o (a) ATLETA conhece e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria ESTADUAL, no valor mensal de R$ 300,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:
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I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
3.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, 
a serem depositadas na conta corrente nº 18.644.393, 
Agência nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 

término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.
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V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela conclu-
são de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vigência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do presen-
te termo de adesão, independentemente do instrumento 

de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das 
cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas 
as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira Luciano Moro Sfalsin Jú-
nior

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 006 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115499

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 006 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) LAUSEDI NASCIMENTO RABELO JUNIOR, portador 
da RG 1875093 SPTC/ES, CPF 100.443.577-02, residente 
na Rua Rubem Fonseca, 41, Vila Santi, CEP:29.190-688, 
doravante denominado ATLETA, de acordo com a Lei Mu-
nicipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei re-
gulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em 
conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a con-
cessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) observada 

às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece 
e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria ESTADUAL, no valor mensal de R$ 300,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens publici-
tárias, anúncios oficiais e participação nos projetos sociais 
executados e apoiados pela SEMESP quando solicitado sem 
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ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma visível e fron-
tal) os símbolos representativos do município de Aracruz 
(Brasão oficial do município e/ou a logomarca da Prefei-
tura Municipal de Aracruz), em seus uniformes de compe-
tição, viagens, etc, e nos demais materiais de divulgação 
e marketing em competições em que vier a participar. E 
será obrigatório o atleta carregar consigo a bandeira do 
município e ostentá-la no pódium ao receber premiações 
nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
3.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, 
a serem depositadas na conta corrente nº 28.196.822, 
Agência nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 

submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
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recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela con-
clusão de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vi-
gência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.
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Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Lausedi Nascimento Rabelo Júnior

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 007 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115500

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 007 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 20 
– Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por meio 
do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventu-
de, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, portador da 
carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, inscrito 
no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) Sr.(a) 
FREDERICO FAVARATO SAGRILO, portador da RG 2094372 
SPTC/ES, CPF 113.529.037-76, residente na Rua Ignácio 
Barbosa Pinto de Amorim, 47, Vila Rica, CEP:29.194-153, 
doravante denominado ATLETA, de acordo com a Lei Mu-
nicipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei re-
gulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em 
conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a con-
cessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) observada 
às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece 
e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria ESTADUAL, no valor mensal de R$ 300,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
3.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, a 
serem depositadas na conta corrente nº 28212272, Agên-
cia nº 0111, do Banco BANESTES.
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3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 

18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 41

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela con-
clusão de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vi-
gência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Frederico Favarato Sagrilo

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________
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TERMO DE ADESÃO Nº 008 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115501

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 008 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) LEONARDO VIEIRA LYRA, portador da RG 3722136 
SPTC/ES, CPF 095.670.647-92, residente na Rua Praia do 
Ouvidor, 10, Sauaçu, CEP:29.192-427, doravante denomi-
nado ATLETA, de acordo com a Lei Municipal n° 3.840 de 
22/08/2014, que instituem a Lei regulamentada pelo De-
creto nº 31.098 de 10/05/2016, em conformidade com o 
processo nº. 5.959/2016, para a concessão de incentivos 
econômicos (Bolsa Atleta) observada às condições a seguir 
que, desde já, o (a) ATLETA conhece e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria ESTADUAL, no valor mensal de R$ 300,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
3.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, a 
serem depositadas na conta corrente nº 22017552, Agên-
cia nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;
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4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.

5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 
uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela conclu-
são de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vigência.
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7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.

VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Leonardo Vieira Lyra

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

TERMO DE ADESÃO Nº 009 /2017 - PROCESSO 
15722/2017

Publicação Nº 115502

TERMO DE ADESÃO PARA A BOLSA ATLETA

Termo de Adesão nº 009 /2017

Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado, o 
Município de Aracruz por intermédio da SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE- SEMESP, 
adiante denominado Contratante, órgão da Administra-
ção Direta do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, Nº 
20 – Bairro: Morobá, Aracruz, ES - CEP: 29.192-733, por 
meio do Sr. Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Ju-
ventude, Sr. EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, porta-
dor da carteira de identidade de n° 1.101.092 – SSP/ES, 
inscrito no CPF, sob o n° 000.723.527-52, de outro, o (a) 
Sr.(a) JONATHAN WESLEY VITOR PEREIRA, portador da RG 
3.363.762 SPTC/ES, CPF 073.455.656-02, residente na 
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Rua Manoel Rocha Coutinho, 214, Vila Rica, CEP:29.194-
102, doravante denominado ATLETA, de acordo com a Lei 
Municipal n° 3.840 de 22/08/2014, que instituem a Lei re-
gulamentada pelo Decreto nº 31.098 de 10/05/2016, em 
conformidade com o processo nº. 5.959/2016, para a con-
cessão de incentivo econômicas (Bolsa Atleta) observada 
às condições a seguir que, desde já, o (a) ATLETA conhece 
e aceita integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de adesão a disci-
plina dos direitos e obrigações do Município, por meio da 
SEMESP, e do ATLETA beneficiado com a Bolsa Atleta, na 
categoria ESTADUAL, no valor mensal de R$ 300,00, vi-
sando à regular fruição do incentivo, de modo possibilitar 
a continuidade do treinamento e à plena atividade esporti-
va pelo ATLETA, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.840 de 
22/08/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constituem obrigações da SEMESP:

I - Transferir os recursos financeiros previstos no presente 
termo de adesão ao ATLETA, observadas as parcelas e a 
periodicidade contidas no presente instrumento;

II – Apoiar e prestar assistência ao ATLETA;

III - Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as 
ações relativas à execução do presente termo de adesão;

IV - Analisar e aprovar as prestações de contas dos recur-
sos transferidos por força deste termo de adesão.

2.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previs-
tas no edital do processo seletivo nº 01/2017 constituem 
obrigações do ATLETA:

I - Executar as ações necessárias à consecução do presen-
te termo de adesão, visando à continuidade do treinamen-
to e à plena atividade esportiva;

II - Aplicar os recursos transferidos pela SEMESP na exe-
cução do objeto do presente termo de adesão;

III - Apresentar à SEMESP, sempre que solicitado, infor-
mações e relatórios das atividades esportivas desenvolvi-
das pelo ATLETA;

IV – Manter os recursos transferidos pela SEMESP em con-
ta bancária individualizada e abertos exclusivamente para 
esse fim;

V – Comunicar imediatamente à SEMESP qualquer fato 
que altere as condições iniciais do ATLETA para a conces-
são do incentivo;

VI - Prestar contas à SEMESP dos recursos que lhe forem 
transferidos em razão do presente termo de adesão;

VII - Permitir o uso de sua imagem em mensagens pu-
blicitárias, anúncios oficiais e participação nos projetos 
sociais executados e apoiados pela SEMESP quando so-
licitado sem ônus para a Prefeitura. Ostentar (de forma 
visível e frontal) os símbolos representativos do município 
de Aracruz (Brasão oficial do município e/ou a logomarca 
da Prefeitura Municipal de Aracruz), em seus uniformes 
de competição, viagens, etc, e nos demais materiais de 
divulgação e marketing em competições em que vier a 
participar. E será obrigatório o atleta carregar consigo a 
bandeira do município e ostentá-la no pódium ao receber 
premiações nas competições que vier a disputar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor total dos recursos a serem transferidos pela 
SEMESP ao ATLETA corresponde ao montante de R$ 
3.600,00, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a partir da vigência do presente termo de adesão, a 
serem depositadas na conta corrente nº 28213171, Agên-
cia nº 0111, do Banco BANESTES.

3.2. As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta do orçamento próprio da SEMESP, a cargo 
da Dotação Orçamentária 27.812.0044.2.0131, Elemento 
de Despesa no 3.3.90.48.00 do orçamento da SEMESP 
para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente termo de adesão vigerá por 12 (doze) me-
ses, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, admitidas 
prorrogações, desde que justificadas pela SEMESP, man-
tidas as condições iniciais do ATLETA para o recebimento 
do incentivo;

4.2. Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelas partes antes do 
término da vigência do termo de adesão, sendo expressa-
mente vedada a celebração de termo aditivo com atribui-
ção de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

4.3. A SEMESP encaminhará o extrato deste termo de ade-
são, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para publicação no Diário Oficial ou em jornal 
de grande circulação, a qual deverá ocorrer no prazo de 
até 20 (vinte) dias daquela data, sem prejuízo da sua di-
vulgação no sítio institucional da PMA.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1. O presente termo de adesão poderá ser alterado a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término 
de sua vigência.
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5.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste 
termo de adesão com alteração substancial do seu objeto.

5.3. As alterações ao presente termo de adesão, com ex-
ceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente 
submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao 
qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Conforme Art. 6º do Decreto Lei nº 31.098/2016, O 
ATLETA deverá apresentar à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude prestação de conta trimestralmente. O atleta 
ou seu representante legal em caso de atleta de menor 
de 18 anos, deverá apresentar a prestação de contas dos 
recursos públicos recebidos até 05 (cinco) dias úteis após 
o mês de recebimento da última parcela do trimestre do 
respectivo incentivo.

6.2. A prestação de contas será instruída com os docu-
mentos pertinentes e apresentada no horário das 12 h às 
18 h, no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz na 
Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 710 – Centro, Aracruz, ES - 
CEP: 29.190-940, destinada à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude- SEMESP / Comissão da Bolsa Atleta. A pres-
tação de contas da Bolsa Atleta consistirá em:

I – Declaração própria do ATLETA ou por seu representante 
legal, atestando que os recursos públicos recebidos foram 
utilizados exclusivamente para custear as suas despesas, 
com a sua manutenção pessoal esportiva.

II- Oficio com relatório das atividades desenvolvidas.

III- Matérias de jornal, revista, fotos com identidade visual 
do município de Aracruz no uniforme do atleta em local 
de boa visibilidade que comprovem a sua participação nos 
eventos.

V- Balancete Financeiro, sendo;

1 – Despesas Financeiras:

2 – Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais 
pagas. Os cupons fiscais deverão ser colados na mesma 
folha das respectivas cópias;

3 – Originais e cópias Extrato bancário e outras provi-
dencias. Os originais dos extratos deverão ser colados na 
mesma folha das respectivas cópias;

4 – Os extratos deverão ser apresentados desde o primei-
ro dia do período do início trimestre até a data da última 
movimentação;

5 – Os extratos deverão ser detalhados e ZERADOS ao 
final do período do trimestre, não podendo haver saldos 
positivos ou negativos para compensações no próximo tri-
mestre;

6 - Relatórios de Despesas Financeiras com conciliação 
bancária, detalhando os valores e justificativas para cada 
movimentação financeira;

6.3. Caso a prestação de contas não seja apresentada no 
prazo e na forma estabelecidos nos itens 6.1 e 6.2 ou, 

uma vez apresentada, não for aprovada, o atleta benefi-
ciado será comunicado pela Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude – SEMESP, até 05 dias úteis posteriores ao 
recebimento que o mesmo terá o recurso bloqueado até 
a entrega da prestação de contas ou da mesma corrigida 
(quando entregue e não aprovada no primeiro momento). 
O atleta terá um prazo de 15 (quinze) dias após a comu-
nicação da SEMESP para adequação e sanar a irregulari-
dades existentes.

6.4. Superado o prazo previsto no item 6.3, caso não se-
jam sanadas as irregularidades, a Bolsa Atleta será extin-
ta, por meio de decisão motivada da SEMESP, sem preju-
ízo do ressarcimento integral à Administração Pública dos 
valores recebidos pelo ATLETA beneficiado, atualizados 
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido 
de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a 
Fazenda Pública Municipal devidamente corrigido, no prazo 
de 10 (dez dias), a partir da data da notificação do deve-
dor, a contar do resumo da decisão.

6.5. Sem prejuízo do item 6.4, o ATLETA que tiver extinta 
a Bolsa Atleta ficará suspenso temporariamente de parti-
cipação em processo seletivo semelhante e impedido de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemen-
te das demais sanções civis, administrativas e criminais 
pertinentes.

6.6. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto na cláusula oitava.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADE-
SÃO

7.1. O presente termo de adesão extinguir-se-á pela con-
clusão de seu objeto ou pelo decurso do prazo de sua vi-
gência.

7.2. Também constituem motivo para a extinção do pre-
sente termo de adesão, independentemente do instrumen-
to de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas, particularmente quando consta-
tadas as seguintes situações:

I - O ATLETA deixar de satisfazer a quaisquer dos requisi-
tos exigidos para a concessão da Bolsa Atleta;

II - O ATLETA deixar de prestar contas do incentivo recebi-
do, na forma e nos prazos estabelecidos;

III - O ATLETA for condenado, por meio de decisão irrecor-
rível, por uso de “doping”;

IV- For comprovada a conduta ilegal, imoral, antiética e 
contrária aos costumes da sociedade, que não justifiquem 
o beneficio;

V - For comprovada a utilização de documento ou declara-
ção falsa para obtenção ou manutenção do incentivo;

VI - Quando forem verificadas quaisquer outras práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração 
Pública e Municipal.
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VII - A superveniência de norma legal ou regulamentar 
que torne formal ou materialmente inexequível a continui-
dade do presente termo de adesão.

7.3. Aplica-se o disposto nesta cláusula sem prejuízo do 
disposto nas cláusulas sexta e oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As decisões proferidas pela SEMESP serão publicadas 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e divul-
gadas no sítio institucional da PMA.

8.2. Das decisões proferidas pela SEMESP, poderá o ATLE-
TA interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da 
decisão, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.3. Os recursos deverão ser dirigidos à SEMESP, no horá-
rio comercial, das 12h às 18h, no protocolo da PMA.

8.4. Caberá à Comissão de avaliação da SEMESP, auxi-
liada pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre o recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da sua interposição.

8.5. Caso a Comissão de avaliação da SEMESP decida pelo 
não acolhimento do recurso, deverá encaminhar o proces-
so para a autoridade competente - Ordenador da Despe-
sa - a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão proferida.

8.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.7. O resumo da decisão final do recurso será publica-
do no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação e 

divulgado no sítio institucional da PMA.

8.8. A concessão da Bolsa Atleta não gera qualquer vínculo 
laboral, empregatício, trabalhista, previdenciário ou tribu-
tário entre o ATLETA beneficiado e o Município, por meio 
da SEMESP.

8.9. Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz no Estado do 
Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes 
do presente instrumento, que não puderem ser resolvidas 
administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2017.

Emerson Nascimento de Oliveira 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

Jonathan Wesley Vitor Pereira

Atleta

Testemunhas: __________________________

1. Nome: ____________________________ 

CPF: __________________

2. Nome: ____________________________ 

CPF: ___________________

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Aracruz

PORTARIA 3501/2018
Publicação Nº 115397

PORTARIA Nº 3.501/2018, DE 09/01/2018.

O PRESIDENTE DO IPASMA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLA-
ÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE O ARTIGO 8º INCISO II 
ALINEA “a” C/C O ARTIGO 36 C/C ART. 38 § 1º, INCISO 
I, ART. 43 E ARTIGO 79 TODOS DA LEI 3.297/2010, DE 
09/04/2010, C/C ART. 40 § 7º INCISO II DA CF/88 COM 
REDAÇÃO DADA PELA EC-41/2003.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder pensão por morte a LUCIENE DA SILVA 
CUZZUOL DE OLIVEIRA (cônjuge), no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) e para IGOR CUZZUOL VICENTIN DE 

OLIVEIRA (filho menor), no percentual de 50% (cinquenta 
por cento), pelo falecimento do servidor Ativo PAULO RO-
BERTO VICENTIN DE OLIVEIRA, matrícula 21928, ocupan-
te do cargo efetivo de Agente Administrativo I, Nível IV, 
Padrão “B”, conforme Processo nº 2017.07.45292P.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 13 de dezembro de 
2017, data do óbito, conforme determina o artigo 42 da 
Lei nº 3.297/2010, de 09/04/2010 e Lei nº 3.963, de 
28/08/2015.

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

Aracruz/ES, 09 de janeiro de 2018.

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente Interino do IPASMA
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

CONTRATO Nº 11/2018
Publicação Nº 114524

RESUMO DO CONTRATO Nº 11/2018 – PROCESSO Nº 
163/2017

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES

CONTRATADA: Patrick Rossoni Martins Objeto: contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de lavagem de 
veículos pertencentes à frota do SAAE - Aracruz no exer-
cício de 2018.

Valor Global: R$ 24.502,00

Dotação Orçamentária: 002001.1751200022.002.339039
00000.20000000

Vigência: Até 31/12/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

CONTRATO Nº 16-2018 GUARANÁ DIESEL LTDA 
EPP

Publicação Nº 115322

RESUMO DO CONTRATO Nº 16/2018– PROCESSO Nº 
90/2017

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES

CONTRATADA: Guaraná Diesel LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviços de jardinagem, varrição, roçagem, capina 
sobre calçamento, capina em geral, poda de grama, poda 
de árvores, plantio de grama, e limpeza geral das áreas 
que compreendem as instalações prediais desta autarquia 
nos diversos distritos e na sede do município de Aracruz.

Valor Global R$ 95.599,99

Dotação Orçamentária: 002001.1751200022.004.339039
00000

Vigência: 10/01/2018 a 31/12/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

CONTRATO Nº 45/2017- PARALIZAÇÃO
Publicação Nº 115387

AVISO DE PARALIZAÇÃO DE SERVIÇO

Comunicamos que foi paralisado, em 08/01/2018, o servi-
ço de perfuração do poço de Guaraná, objeto do contrato 
nº 45/2017.

A paralisação se justifica em função da necessidade do 
SAAE avaliar o relatório apresentado pela empresa execu-
tora, haja visto o incidente ocorrido durante a perfuração 

do poço, implicando na necessidade da paralização.

Heitor Luiz Rampinelli Lopes

Assessor Técnico I

Fiscal do Contrato

PORTARIA SAAE-ARA-007/2018
Publicação Nº 115323

PORTARIA SAAE-ARA-007/2018

Dispõe sobre designação de servidores para fiscalização 
dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017, de acordo com a Lei nº 3.943, de 13/07/2015 
e conforme artigo 67 da lei 8.666/93 e, considerando a 
necessidade de regulamentar os artigos 58, III, 67 e 82 
desta última Lei, que preveem a fiscalização e o acompa-
nhamento dos Contratos;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR servidores para fiscalização dos contra-
tos administrativos e termos em vigor, conforme consta no 
ANEXO I.

Art. 2º O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE 
qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que 
este, mediante termo próprio, determine as providências 
que deverão ser adotadas.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que 
couberem, aos convênios, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por esta autarquia.

Art. 4º Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO será res-
ponsável pelo contrato no período de Afastamento do FIS-
CAL TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 
2898/06, que rege os tipos de afastamentos, com as mes-
mas atribuições do fiscal titular.

Art. 5º Ao FISCAL DO CONTRATO incumbe:

I - representar a administração junto ao contratado, exce-
to para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimen-
to do contrato, inclusive notificando o contratado para 
corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os 
acontecimentos relacionados com a execução do contrato, 
inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;
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III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e 
fiscalização do contrato, o que for necessário para regula-
rizar falha ou inobservância de cláusulas contratuais;

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo 
com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especifica-
ções, valores, condições da proposta, etc;

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob 
sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicita-
do, relatório circunstanciado;

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista 
nesta Portaria;

VII - criar mecanismos de controle de qualidade;

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos 
necessários à instauração de novo procedimento de com-
pra para substituir contrato em vigor, com antecedência;

IX - exercer outras atribuições compatíveis com sua fun-
ção.

Aracruz-ES, 10 de janeiro de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

ANEXO I – PORTARIA SAAE-ARA-007/2018

PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO
FISCAL TITU-

LAR
MAT

FISCAL AD-
JUNTO

MAT
SETOR RESPON-

SÁVEL

Proc. 
205/2017

WHITE MARTINS 
GASES 
INDUSTRIAIS LTDA

AQUISIÇÃO DE RECAR-
GAS DE OXIGÊNIO IN-
DUSTRIAL EM CILINDRO 
DE 1,0M³ E RECARGAS 
DE ACETILENO INDUS-
TRIAL EM CILINDROS DE 
1KG PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA OFI-
CINA MECÂNICA

CONTRA-
TO nº 

012/2018

JOSEMAR 
ALVES DOS 
REIS

105 *

DIVISÃO DE 
GESTÃO DE 
MANUTENÇÃO 
ELETROMECÂNICA

Proc. 
213/2017

OMNIWARE 
SOLUCOES LTDA ME

SERVIÇO DE RECORTE 
DIGITAL DE DIÁRIOS 
OFICIAIS E ENVIO DAS 
PUBLICAÇÕES REFEREN-
TES AO SAAE ARACRUZ 
VIA E-MAIL

CONTRA-
TO nº 

013/2018
FABIEL ROSSI 285

SULAMITA 
MARIA DA 
SILVA

386
SETOR DE 
TRANSPORTE E 
SUPRIMENTOS

Proc. 
058/2017 

–
PE 

027/2017

LOSERV LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) 
CAMINHÃO PIPA PARA 
TRANSPORTAR ÁGUA 
POTÁVEL, COM BOMBA 
E MOTORISTA, COM CA-
PACIDADE DE 25.000 
LITROS DE ÁGUA, COM 
MANGOTE DE NO MÍNI-
MO 40 METROS, PARA 
ATENDER NO MUNICÍPIO 
DE ARACRUZ

CONTRA-
TO nº 

014/2018

JOSÉ ROBERTO 
SOUZA

126
ALESSANDRO 
JONES DE 
SOUZA

34

DIVISÃO DE 
GESTÃO DO 
SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA

*Nesse contrato cujo fiscal é a servidor Josemar Alves dos Reis, o fiscal adjunto será quem o substituir como responsável pelo respectivo setor. Caso 
não seja designado substituto será designado um fiscal adjunto.

PORTARIA SAAE-ARA-009/2018
Publicação Nº 115484

PORTARIA SAAE-ARA-009/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 
de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, con-
siderando a necessidade de melhoria no desenvolvimento 
dos trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR a servidora abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:
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Mat. SERVIDOR

20 TATIANA BUSATO DE CARLI

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 09 Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 11 de janeiro 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-010/2018
Publicação Nº 115485

PORTARIA SAAE-ARA-010/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

33 PEDRO LUIZ NUNES
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Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 11 de janeiro 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIAS SAAE-ARA-008/2017
Publicação Nº 115483

PORTARIA SAAE-ARA-008/2018

Dispõe sobre o calendário para pagamento de salário dos 
servidores do SAAE

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o calendário de pagamento de salário 
dos servidores do SAAE no exercício de 2018.

Mês/Ano Data Dia da Semana

Janeiro/2018 25/01 Quinta-feira

Fevereiro/2018 26/02 Segunda-feira

Março/2018 26/03 Segunda-feira

Abril/2018 25/04 Quarta-feira

Maio/2018 25/05 Sexta-feira

Junho/2018 25/06 Segunda-feira
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Julho/2018 25/07 Quarta-feira

Agosto/2018 27/08 Segunda-feira

Setembro/2018 25/09 Terça-feira

Outubro/2018 25/10 Quinta-feira

Novembro/2018 26/11 Segunda-feira

13º Salário/2018 20/12 Quinta-feira

Dezembro/2018 24/12 Segunda-feira

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Aracruz-ES, 11 de janeiro de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017 - RESPOSTA AOS RECURSOS (APTOS E INAPTOS)
Publicação Nº 115425

 

 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 

RESPOSTA DOS RECURSOS DA 1ª ETAPA 
 

Nº DA 
INSCRIÇÃO CARGO NOME DO 

CANDIDATO 
DESCRIÇÃO DO 

RECURSO RESPOSTA DO RECURSO 

11 OPERADOR 
DE ETAE 

ALLYSSON LAGO 
VIANNA DOS 

SANTOS 

CARTEIRA 
NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO 

VENCIDA, SENDO 
REALIZADO 

PROCEDIMENTO 
DE RENOVAÇÃO 

DA CNH APÓS 
TÉRMINO DAS 

INSCRIÇÕES 

O EDITAL TRAZ O SEGUINTE 
APONTAMENTO NO SEU ITEM 5.3: APÓS 
A ENTREGA DO ENVELOPE E 
RECEBIMENTO DO RESPECTIVO 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, NÃO 
SERÁ POSSÍVEL A ENTREGA DE NOVOS 
DOCUMENTOS, ALTERAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ENTREGUES OU 
ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO. 
LOGO A CARTEIRA DE MOTORISTA 
APRESENTADA NA ÉPOCA DA INSCRIÇÃO 
ESTAVA VENCIDA, SENDO O RECURSO 
DO CANDIDATO INDEFERIDO. 

02 PEDREIRO 
PEDRO LUIZ 
FRANCISCO 
MARTINS 

RECURSO POR 
DOCUMENTAÇÃO 

INCOMPLETA 

O EDITAL TRAZ O SEGUINTE 
APONTAMENTO NO SEU ITEM 5.3: APÓS 
A ENTREGA DO ENVELOPE E 
RECEBIMENTO DO RESPECTIVO 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, NÃO 
SERÁ POSSÍVEL A ENTREGA DE NOVOS 
DOCUMENTOS, ALTERAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ENTREGUES OU 
ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO. 
LOGO O RECURSO DO CANDIDATO É 
INDEFERIDO. 

 

Aracruz-ES, 11 de janeiro de 2018. 

 

COMISSÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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Barra de São Francisco

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001_2018
Publicação Nº 115334

Resumo da Ata de Registro de Preços 0001/2018

Pregão Presencial 0060/2017

Processo 0063/2017

Empresa: Inova - Consultoria Em Educacao Ltda – ME

Objeto: Registro de Preços visando a eventual contratação de instituição/empresa especializada em prestação de serviços 
de consultoria e assessoria para realização de programa de formação continuada, organização de evento educacional e 
elaboração de documento técnico educacional para profissionais da Secretaria Municipal de Educação, objetivando cumprir 
as determinações legais vigentes da área educacional e manter seu quadro funcional devidamente qualificado e atualiza-
do, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Valor: valor máximo de R$ 551.500,11 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos reais e onze centavos).

Validade: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia-se no dia seguinte ao da publicação do seu extrato.

Acesso à íntegra: http://www.pmbsf.es.gov.br/transparencia/ata;

Barra de São Francisco, ES, 11 de janeiro de 2018.

Alencar Marim

Prefeito Municipal

http://www.pmbsf.es.gov.br/transparencia/ata
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.00023/2018 - FMS
Publicação Nº 115383

CONTRATO No 1.00023/2018

Referente ao pregão Presencial No 42/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO - FMS

CONTRATADO: PANIFICADORA VENEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

OBJETO: O Objeto deste contrato é a aquisição de produtos para o fornecimento de lanche, com entrega no local, que 
será utilizado no Setor do CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial da Secretaria de Saúde do Município de Castelo – 
ES, conforme descriminado no Anexo 02 e Termo de Referência anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo 
nº 000023/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, 
observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, 
diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quais-
quer despesas inerentes à compra:

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

01 Pão de sal, fresco, a base de farinha de trigo e sal, tipo francês. Kg 510 10,69 5.451,90

02
Margarina cremosa com sal de boa qualidade. Pote contendo 
500 g, 80% de lipídios, com 0% de gordura trans. Vencimento 
mínimo: 90 dias a partir da data da entrega.

Pt. 30 6,39 191,70

03
Leite UHT semidesnatado de 1 Litro (cx contendo 12 litros). 
Vencimento mínimo: 90 dias a partir da data da entrega.

CX 13 37,26 484,38

04

Suco integral sabor caju, goiaba e maracujá, acondicionados 
em embalagens contendo 500 ML, vencimento mínimo de 60 
dias a partir da data da entrega.(50 unidades sabor caju, 50 
und. sabor goiaba e 50 unid. sabor maracujá)

Un. 80 5,82 465,60

Total 6.593,58

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0160021030200502.550 33903000000 0043 SEMSA – 12030000 – Recursos do SUS

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 6.593,58 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta 
e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da publicação do contrato.

Castelo-ES, 11 de Janeiro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Fundo Municipal de Saúde
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RESCISÃO CONTRATO 07/2016 - FMS
Publicação Nº 115413

RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATO Nº 07/2016

O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede na Av. Nossa Senhora da Penha, 
nº.103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, represen-
tado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, 
brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o 
n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, resi-
dente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, 
Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, por intermédio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO, com sede à 
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 574, Bairro Centro, 
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-
000, inscrito no CNPJ sob o n° 14.830.853.0001-65, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. 
JOÃO FERNANDO PASSAMANI, brasileiro, casado, resi-
dente e domiciliado na Rua Ministro Eurico Salles, nº 318, 
Bairro Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito San-
to, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF nº 557.365.727-53 
e Carteira de Identidade nº 383202 SSP/ES, denomina-
do CONTRATANTE, e de outro lado o Srª DANIELE DIAS 
LOUZADA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n°. 
090.778.457-71, portadora da Cédula de Identidade Nº. 
2.140.299-ES, residente e domiciliada na Rua Franscisco 
Tonette, nº 35, Bairro Esplanada, Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, doravante denominado CONTRA-
TADO, resolvem RESCINDIR de comum acordo o Contrato 
nº 07/2016, referente ao Processo Seletivo nº 001/2014, 
homologado em 10 de fevereiro de 2015, Decreto nº 
13.725, autorizado através do processo administrativo nº 
000266/2016, de acordo com o processo nº 014401/2017, 
oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme 
solicitação da servidora, anexa ao processo administrativo 
nº 000211/2018.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam a pre-
sente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e for-
ma, juntamente com duas testemunhas igualmente sig-
natárias.

Castelo-ES, 11 de Janeiro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Fundo Municipal de Saúde
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 20.877/2018
Publicação Nº 115408

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 20.877, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 .

Dispõe sobre modificação na composição da Comissão de 
Elaboração da Prestação de Contas Anual de 2017 – CE-
-PCA, de que trata o Decreto 20.797, de 13 de novembro 
de 2017 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicita-
ção contida no processo protocolado sob nº 32.616/2017, 
Decreta:

Artigo 1º - Ficam incluídos na Comissão de Elaboração da 
Prestação de Contas Anual de 2017 – CE-PCA, de que tra-
ta o Decreto nº 20.797, de 13 de novembro de 2017, os 
membros: Cybeli Pandini Giurizatto Almeida e Maria Edu-
arda Gonçalves Barros, em substituição aos servidores 
Ariane Martinelli e Marina Bergamini, todos representantes 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 29 de de-
zembro de 2017.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 29 de dezembro de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.899/2018
Publicação Nº 115407

DECRETO Nº 20.899, DE 08 DE JANEIRO DE 2018 .

Fixa o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Co-
latina (UPFMC) para o exercício de 2018 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
artigo 3º da Lei Complementar n.º 12, de 16 de dezembro 

de 1.994, com redação alterada pelo artigo 1º da Lei Com-
plementar n.º 15, de 12 de março de 1.995, e

Considerando o disposto no Parágrafo Único do artigo 1º 
da lei n° 2.805, de 14 de Dezembro de 1977, alterado pelo 
artigo 1° da Lei Complementar 24, de 26 de dezembro de 
2002, que determina a atualização da UPFMC com base no 
menor índice IGP-M, IGP-DI, INPC ou IPCA;

Considerando que a última atualização da UPFMC deu-se 
em dezembro de 2016;

Considerando ainda que o índice de atualização do IGP-M, 
que foi o menor índice encontrado no período de dezem-
bro de 2016 a novembro de 2017, teve valor negativo, 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica mantido em R$ 108,41 (cento e oito re-
ais e quarenta e um centavos) o valor da Unidade Padrão 
Fiscal do Município de Colatina (UPFMC) para o exercício 
de 2018.

Artigo 2º - O valor da Unidade Padrão descrito no artigo 
anterior servirá como referência para a aplicação de san-
ções por infrações à legislação tributária municipal, assim 
como para aquelas aplicadas em função do exercício do 
poder de polícia administrativa.

Parágrafo Único - Aplica-se a Unidade Padrão Fiscal do Mu-
nicípio de Colatina (UPFMC) à tabela de multas constante 
do Anexo II, da Lei n.º 4.226, de 12 de fevereiro de 1.996.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 08 de ja-
neiro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de janeiro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.900/2018
Publicação Nº 115411

DECRETO Nº 20.900, DE 08 DE JANEIRO DE 2018 .

Decreta “Ponto Facultativo” :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:
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Artigo 1º - Fica decretado “Ponto Facultativo” nos órgãos 
da Administração Pública Municipal do Poder Executivo, no 
dia 12 de fevereiro de 2018 (segunda-feira), em razão do 
feriado do “Carnaval”.

Parágrafo Único - O expediente das repartições públicas 
municipais no dia 14 de fevereiro de 2018 (quarta-feira) 
será das 12:00 às 18:00 horas.

Artigo 2º - Excluem-se da medida prevista no artigo 1º 
os órgãos que desempenham suas funções em regime de 
escala ou que não admitem paralisação.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 08 de ja-
neiro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de janeiro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.902/2018
Publicação Nº 115410

DECRETO Nº 20.902, DE 08 DE JANEIRO DE 2018 .

Fixa datas para pagamento de IPTU/TSU/2018 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e com amparo nas 
disposições do artigo 42 da Lei Complementar n.º 12/94, 
Decreta:

Art. 1º - O pagamento do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano/Taxas de Serviços Urbanos - IPTU/TSU de 2018, será 
efetuado em cota única com 10% (dez) por cento de des-
conto ou em até 08 (oito) parcelas, com vencimentos nas 
seguintes datas:

. 30 de abril de 2018 - cota única e/ou primeira parcela

. 30 de maio de 2018 - 2ª parcela

. 29 de junho de 2018 - 3ª parcela

. 31 de julho de 2018 - 4ª parcela

. 31 de agosto de 2018 - 5ª parcela

. 28 de setembro de 2018 - 6ª parcela

. 31 de outubro de 2018 - 7ª parcela

. 30 de novembro de 2018 - 8ª parcela

Parágrafo Único - O desconto incidirá sobre o valor do im-
posto e Taxas de Serviços Urbanos e o parcelamento obe-
decerá ao seguinte critério:

Valores: Parcelas:

. até R$ 108,41 - cota única

. acima de R$ 108,41 até R$ 216,82 - 02 parcelas

. acima de R$ 216,82 até R$ 325,23 - 03 parcelas

. acima de R$ 325,23 até R$ 433,64 - 04 parcelas

. acima de R$ 433,64 até R$ 542,05 - 05 parcelas

. acima de R$ 542,05 até R$ 650,46 - 06 parcelas

. acima de R$ 650,46 até R$ 758,87 - 07 parcelas

. acima de R$ 758,87 - 08 parcelas

Art. 2º - As condições de parcelamento previstas neste 
decreto serão consideradas por imóvel isoladamente, ou 
seja, cada inscrição imobiliária terá seu pagamento calcu-
lado individualmente.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 08 de ja-
neiro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de janeiro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 20.910/2018
Publicação Nº 115409

DECRETO Nº 20.910, DE 08 DE JANEIRO DE 2018 .

Constitui Comissão Permanente para avaliação de imóveis 
desapropriados; de imóveis a serem alugados pelo Municí-
pio e a competência para definição do preço a ser cobrado 
pelo uso da superfície e benfeitorias de domínio público :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:

Artigo 1º - Fica constituída a Comissão Permanente com-
posta pelos servidores: Antônio Carlos Nelo Galvão; Ra-
mon Vago; Bernardo Machado Chisté e Alexandre Alves 
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Valente para, sob a presidência do primeiro, procederem 
a avaliação dos imóveis a serem desapropriados; de imó-
veis a serem alugados pelo Município e a competência para 
definição do preço a ser cobrado pelo uso da superfície e 
benfeitorias de domínio público.

Parágrafo Único - O laudo de avaliação deverá ser assinado 
no mínimo por 03 (três) membros.

Artigo 2º - Ficam revogados em todos os seus termos os 
Decretos nº 18.326, de 17 de junho de 2015.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na presente data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 08 de ja-
neiro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 08 de janeiro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
Publicação Nº 115512

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 002/2018

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30 do 
dia 24/01/2018, fará a abertura do Pregão Presencial nº 
002/2018, sendo que o objeto é formalização de registro 
de preços para aquisição de refeições, tipo marmitex e 
lanches.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N. 01-2017

Publicação Nº 115406

AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000001/2017

O Município de Conceição do Castelo, ES, através da Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO da Con-
corrência Pública nº 000001/2017, que tem como obje-
to a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REFOR-
MA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CRECHE UMEI H.L. 
LORENTZEN COM EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COM-
BATE A INCÊNDIO, conforme processo protocolizado sob. 
Nº 5.441/2017, sendo vencedora do certame a empresa 
CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA - MEE, no valor to-
tal de R$ 710.566,12 (setecentos e dez mil quinhentos e 
sessenta e seis reais e doze centavos).

Conceição do Castelo, ES, 29 de dezembro de 2017.

Valéria Pravato Guarnier

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS 
N. 05-2017

Publicação Nº 115404

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000005/2017

O Município de Conceição do Castelo, ES, através da Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO da To-
mada de Preços nº 000005/2017, que tem como objeto a 
REFORMA E REGULARIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTI-
VA DA COMUNIDADE DE INDAIÁ, NO MUNICÍPIO DE CON-
CEIÇÃO DO CASTELO, ES, conforme processo protocoli-
zado sob. Nº 6.334/2017, sendo vencedora do certame 
a empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI - ME, 
no valor total de R$ 115.825,55 (cento e quinze mil oito-
centos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Conceição do Castelo, ES, 29 de dezembro de 2017.

Valéria Pravato Guarnier

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO PREGÃO N. 061-2017
Publicação Nº 115402

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 000061/2017

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua 
Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RE-
SULTADO do Pregão Presencial nº 000061/2017, que tem 
como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIA-
MENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFI-
CIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAG-
NÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E 
DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM LEI, aten-
dendo a solicitação protocolizada sob o nº 7.436/2017, 
sendo vencedora da proposta a empresa: EMPORIO CARD 
LTDA, no item 1, no Valor Global de R$ 1.709.194,50 (um 
milhão setecentos e nove mil cento e noventa e quatro 
reais e cinquenta centavos). Sendo Órgão Gerenciador a 
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES, com va-
lor total de R$ 1.183.288,50 (um milhão cento e oitenta 
e três mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta cen-
tavos) e Órgãos participantes: Fundo Municipal de Saúde 
com valor de R$ 394.429,50 (trezentos e noventa e quatro 
mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centa-
vos) e Fundo Municipal de Assistência Social com valor 
de um total de R$ 131.476,50 (cento e trinta e um mil 
quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Conceição do Castelo, ES, 08 de janeiro de 2018.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 
01-2017

Publicação Nº 115405

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e de acordo com o 
Parecer da Assessoria Jurídica Municipal. O objeto da pre-
sente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DAS OBRAS E SERVIÇOS 
PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CRECHE 
UMEI H.L. LORENTZEN COM EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DE COMBATE A INCÊNDIO atendendo à solicitação pro-
tocolizada sob o número 5.441/2017. A modalidade do 
certame foi definida no artigo 23, inciso I, alínea "b" da 
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Lei 8.666/93, sendo homologado vencedora do certame 
a empresa CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA - MEE, 
no valor total de R$ 710.566,12 (setecentos e dez mil qui-
nhentos e sessenta e seis reais e doze centavos).

Conceição do Castelo, ES, 29 de dezembro de 2017.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 061-2017
Publicação Nº 115401

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento 
da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria Jurí-
dica Municipal que objetiva a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENEFICIO AUXILIO- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CAR-
TÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES MUNI-
CIPAIS E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS EM 
LEI, atendendo a solicitação protocolizada sob o número 
007436/2017. A modalidade do certame foi definida no ar-
tigo 6º inciso III da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complemen-
tar nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, sendo homologado 
vencedora do certame a empresa: EMPORIO CARD LTDA, 
no item 1, no Valor Global de R$ 1.709.194,50 (um milhão 
setecentos e nove mil cento e noventa e quatro reais e 
cinquenta centavos). Sendo Órgão Gerenciador a Prefeitu-
ra Municipal de Conceição do Castelo, ES, com valor total 
de R$ 1.183.288,50 (um milhão cento e oitenta e três mil 
duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e 
Órgãos participantes: Fundo Municipal de Saúde com va-
lor de R$ 394.429,50 (trezentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e 
Fundo Municipal de Assistência Social com valor de um to-
tal de R$ 131.476,50 (cento e trinta e um mil quatrocentos 
e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Conceição do Castelo, ES, 08 de janeiro de 2018.

Chistiano Spadetto

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 05-
2017

Publicação Nº 115403

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e de acordo com o 
Parecer da Assessoria Jurídica Municipal. O objeto da pre-
sente licitação é a REFORMA E REGULARIZAÇÃO DA QUA-
DRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE INDAIÁ, NO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo 

à solicitação protocolizada sob o número 6.334/2017. A 
modalidade do certame foi definida no artigo 23, inciso I, 
alínea "b" da Lei 8.666/93, sendo homologado vencedora 
do certame a empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO 
EIRELI - ME, no valor total de R$ 115.825,55 (cento e 
quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos).

Conceição do Castelo, ES, 29 de dezembro de 2017.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

1101 ERRATA
Publicação Nº 115335

ERRATA - na publicação do DOM/ES - Edição n° 924, do dia 
10/01/2018, página 36:

ONDE SE LÊ:

27/12/2017 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 
048/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa CONSTRUTORA HEHR EIRELI - ME

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
massa asfáltica tipo CBUQ e emulsão para execução de 
"tapa-buraco", em diversas localidades do município no 
âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, conforme proposta comercial constante do Processo 
Licitatório - Pregão nº 000079/2017.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Valor Total: R$ 89.083,00 (oitenta e nove mil e oitenta e 
três reais).

Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 000079/2017, 
Processo n° 7752/2017.

LEIA-SE:

27/12/2017 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 
048/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa MONTE AZUL SERVIÇOS INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO EIRELI EPP

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
massa asfáltica tipo CBUQ e emulsão para execução de 
"tapa-buraco", em diversas localidades do município no 
âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, conforme proposta comercial constante do Processo 
Licitatório - Pregão nº 000079/2017.

Vigência: 120 (cento e vinte) dias.

Valor Total: R$ 89.083,00 (oitenta e nove mil e oitenta e 
três reais).

Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 000079/2017, 
Processo n° 7752/2017.

Domingos Martins - ES, 11 de janeiro de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

DECRETO NORMATIVO N°3.162- 2018
Publicação Nº 115366

Publicação de Decreto Normativo

3.162– 11/01/2018 – LUTO OFICIAL PELO PASSAMENTO 
DE REGINA LAUER PAGANINI.

Domingos Martins – ES,

11 de janeiro de 2018.
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Ecoporanga

Prefeitura

0482017 RESUMO ARP
Publicação Nº 115393

RESUMO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 904/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁ-
CIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.

Vigência da Ata de Reg. Preços:

De: 16/11/2017 a 16/11/2018

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 084/2017

GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.044.066/0001-08

VALOR GLOBAL: R$ 43.600,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 085/2017

DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201/0001-26

VALOR GLOBAL: R$ 157.089,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 086/2017

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA

CNPJ: 02.537.890/0001-09

VALOR GLOBAL: R$ 287.332,50

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 087/2017

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – FILIAL

CNPJ: 67.729.178/0004-91

VALOR GLOBAL: R$ 193.262,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 088/2017

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP

CNPJ: 21.189.554/0001-59

VALOR GLOBAL: R$ 5.107,50

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 089/2017

DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40

VALOR GLOBAL: R$ 309.216,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 090/2017

HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46

VALOR GLOBAL: R$ 492.766,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 091/2017

BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 31.474.414/0001-86

VALOR GLOBAL: R$ 87.250,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 092/2017

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 10.586.940/0001-68

VALOR GLOBAL: R$ 116.010,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 093/2017

BH FARMA COMERCIO LTDA

CNPJ: 42.799.163/0001-26

VALOR GLOBAL: R$ 127.650,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 094/2017

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 65.817.900/0001-71

VALOR GLOBAL: R$ 91.600,00

---------------------------------------

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP
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0522017 RESUMO ARP
Publicação Nº 115349

RESUMO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 052/2017 REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 2263/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓR-
MULA ALIMENTAR.

Vigência da Ata de Reg. Preços:

De: 04/01/2018 a 04/01/2019

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 001/2018

DENTAL Z ROCHA LTDA. EPP

CNPJ: 27.265.958/0001-60

VALOR GLOBAL: R$ 24.061,00

---------------------------------------

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP

0532017 RESUMO ARP
Publicação Nº 115343

RESUMO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 5661/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para futura 
e eventual prestação de serviços de exames laboratoriais 
para o período de 12 (doze) meses, conforme as especifi-
cações e quantidades constantes do Termo de Referência.

Vigência da Ata de Reg. Preços:

De: 06/12/2017 a 06/12/2018

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 102/2017

LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME

CNPJ: 23.207.940/0001-51

VALOR GLOBAL: R$ 260.350,00

---------------------------------------

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP

0582017 RESUMO ARP
Publicação Nº 115351

RESUMO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 058/2017 REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 1555/2017 e 1556/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADI-
TIVOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS E PRO-
DUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS.

Vigência da Ata de Reg. Preços:

De: 08/01/2018 a 08/01/2019

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 002/2018

AUTOBARRA PEÇAS E MECÂNICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.242.440/0001-55

VALOR GLOBAL: R$ 10.510,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 003/2018

AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME

CNPJ: 05.891.416/0001-60

VALOR GLOBAL: R$ 113.315,00

---------------------------------------

ATA REGISTRO PREÇOS 004/2018

TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME

CNPJ: 05.333.100/0001-53

VALOR GLOBAL: R$ 49.830,00

---------------------------------------

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018
Publicação Nº 115336

AVISO DE PREGÃO

O Município de Ecoporanga, através de seu Pregoeiro, 
usando de suas atribuições legais, torna público a todos os 
interessados a realização de pregão como segue:

PREGÃO PRESENCIAL 002/2018.

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de 
Serviços de Transporte Escolar da Rede Pública Municipal.

Data de abertura: 24/01/2018. Hora de abertura:09H-
00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.

Processo: 105/2018.

O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.
gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações po-
derão ser obtidas pelo e-mail:

licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Ecoporanga-ES, 11 de janeiro de 2018.

Lucas Antunes de Sá

Pregoeiro

mailto:licitacao@ecoporanga.es.gov.br
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Fundão

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 115396

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 0055/2018

OBJETO: Locação de Equipamento de Sonorização e Estru-
tura em vias publicas no período 12/01/2018 a 04/02/2018 
no Balneário de Praia Grande Município Fundão.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME

CNPJ Nº: 13.452.945/0001-96

VALOR: R$ 7.850,00 (Sete mil oitocentos e cinquenta re-
ais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 11 de janeiro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 115415

RESUMO DO CONTRATO Nº 000055/2018

ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
4125/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9070/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: MEGA EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA-ME

CNPJ:13.452.945/0001-96

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação de 
equipamentos de sonorização e estrutura para instalação 
e fixação em pontos exegéticos de vias públicos, prestação 
de serviços de utilidade e divulgação de programas e ações 
municipais, no período de 12/01/2018 a 04/02/2018, fixa-
ção em pontos estratégicos de vias publicas para presta-
ção de serviços de utilidade publica e divulgação de pro-
gramas e ações municipais por meio do projeto “VERÃO 
CIDADÃO”, no balneário de Praia Grande- Fundão -ES.

VALOR: O Contratante pagará à Contratada pela execução 
dos serviços previstos na Cláusula Primeira o valor estima-
do total de R$ 7.850,00 (Sete mil e oitocentos e cinquenta 
reais) por 24(vinte e quatro) dias.

VIGÊNCIA: - O presente contrato vigorará pelo prazo de 
30(trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 009100.2369500212.098 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
TURISMO

33903900000 – Outros serviços de terceiros – pessoa ju-
rídica

160400000 – Royalties do Petróleo

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº 001/2018 E OUTROS
Publicação Nº 115488

DECRETO Nº 001/2018 - Fica EXONERADO, “a pedido”, o 
senhor ARTHUR CASTRO BATISTA DE OLIVEIRA do car-
go de provimento efetivo de AGENTE FISCALIZADOR DE 
SERVIÇOS, na função de FISCAL DE OBRAS PRIVADAS, da 
Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos - 
SEMAP. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08.12.2017.

DECRETO Nº 010/2018 - Fica implantado o Sistema de 
Reconhecimento Facial por Tecnologia Biométrica, junto ao 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Município de Guara-
pari, que tem por objetivo proporcionar maior segurança 
na operação do Transporte Coletivo, garantido aos usuá-
rios cadastrados o regular exercício dos benefícios tarifá-
rios concedidos por Lei.

DECRETO Nº 011/2018 - REGULAMENTA A LEI Nº 1.202/89 
E DISPÕE ACERCA DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE CO-
LETIVO MUNICIPAL PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NOS TERMOS 
DO ARTIGO 289 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOM, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA/GAB Nº. 006/2018 - Fica rerratificado o Art. 1º, 
da Portaria/Gab nº. 179/2017, de 28 de junho de 2017, 
passando a vigorar a seguinte redação:

Onde se lê: “PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SAÚDE II, 
na função de FARMACÊUTICA, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde - SEMSA. ”

Leia – se: “TECNCO ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, na 
função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Se-
cretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania - 
SETAC. ”

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos da 
Portaria/GAB nº. 179/2017.

PORTARIA/GAB Nº. 007/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de se apurar os fatos nar-
rados no Processo Administrativo nº. 24.207/2017, que 
motivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal para abertura de Sindicância;

Considerando que fatos dessa natureza devem ser rigoro-
samente apurados para que haja organização, transparên-
cia e moralização no serviço público, possibilitando inclusi-
ve, se for o caso, a punição dos responsáveis por atos não 
condizentes com a função pública;

Considerando, enfim, o que mais consta no referido pro-
cesso, e que tais medidas visam atender aos anseios da-
queles que acreditam na transparência, moralidade e im-
pessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a 
atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SINDICÂNCIA, para apuração, nos termos constantes 
no artigo 161, da Lei 1278/91 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Guarapari, das denúncias narra-
das através do Processo Administrativo nº. 24.207/2017.

Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE 
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 224374-1/1, 
CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, matrícula nº 
13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula 
nº 11328-0, todos funcionários efetivos, lotados respecti-
vamente na Secretaria Municipal da Educação e Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Recursos Huma-
nos, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCES-
SANTE, sob a presidência da primeira.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 08 (oito) dias do mês 
de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 008/2018 - CONCEDER LICENÇA PRÊ-
MIO a servidora ROSANGELA COSTA PEREIRA MATHEUS, 
ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPE-
RACIONAL I, lotada na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, pelo pe-
ríodo de 03 (TRÊS) MESES ININTERRUPTOS, contados a 
partir do dia 1º/06/2018, com todos os direitos e vanta-
gens do cargo.
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PORTARIA/GAB Nº. 009/2018 - Fica constituída a COMIS-
SÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS 
OBRAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS 
BAIRROS DE SAMAMBAIA E BARRO BRANCO, sendo com-
posta pelos seguintes membros:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura - 
SEMAG:

Thereza Christina Hassen de Barros,

Antônio Jorge Ferreira de Carvalho;

Breno Simões Ramos.

II - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Ur-
banos – SEMOP:

Emanuel de Oliveira Vieira

Luana Peçanha Simões Muniz.

PORTARIA/GAB Nº. 010/2018 - Fica constituída a COMIS-
SÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE ESTUDOS E PROJETOS - 
CATEP, para análise do EIV – Estudo de Impacto de Vizi-
nhança, sendo composta pelos seguintes membros:

I – BRENO SIMÕES RAMOS – Analista de Controle Ambien-
tal Rural e Urbano - SEMAG;

II – LUCIENE NUNES – Especialista em Engenharia da Se-
cretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos - 
SEMAP.

III – CLÁUDIA CAMPOS ROMANHOLI – Secretária Adjunta 
da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Proje-
tos - SEMAP.

PORTARIA/GAB Nº. 011/2018 - Fica concedida LICENÇA 
SEM VENCIMENTOS, pelo período de 03 (três) anos, ao 
servidor ANDERSON PEDRONI GORZA, ocupante do cargo 
efetivo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, localizado na Secre-
taria Municipal de Saúde - SEMSA. Esta portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir do dia 26/12/2017.

REABERTURA PP 002/2018
Publicação Nº 115341

REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

PROCESSO Nº: 9524/2017

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que marca a REABERTURA da licitação 
na modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “MENOR PRE-
ÇO POR LOTE”, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO 
DE INSTALAÇÕES, CONSERTOS, REPARAÇÕES, RESTAU-
RAÇÕES, PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL 
DAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, inicialmente marcada para 
o dia 23/01/2018 às 09:00h, ESTANDO REABERTA para 
25/01/2018 às 09:00h.

Solicitação de edital através do e-mail: copel@guarapari.es.
gov.br

LUCIANE NUNES DE SOUZA

Pregoeira

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Nº 013/2017
Publicação Nº 115517

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Nº 013/2017, do Contra-
to de Prestação de Serviços nº 057/2015, firmado entre o 
Município de Guarapari/ES e a empresa GLAUCO DE OLI-
VEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS-ME. Processo 
n° 16.656/2017, sendo objeto: Por não convir mais aos 
Contratantes a manutenção do CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 057/2015, tendo em vista o disposto do 
Art. 78, inc. XII, e estando de comum acordo a contratada, 
fica fixado pelas partes, a rescisão amigável do referido 
contrato, tendo em vista as justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº 16.656/2016

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 002/2018, 
firmado entre o Município de Guarapari/ES, e a empre-
sa ESTRELA SHOWS E EVENTOS EIRELI ME. Processo nº 
110/2018, sendo objeto: Constitui objeto do presente, 
para contratação de empresa especializada para suporte 
logístico e operacional para realização de eventos desta 
Municipalidade, incluindo Locação, montagem e desmon-
tagem e operação de equipamentos. O valor deste contra-
to fica estipulado em R$ 18.600,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 003/2018, fir-
mado entre o Município de Guarapari/ES, e a empresa 
BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA-ME. Proces-
so nº 16.604/2017, sendo objeto: Contratação de empresa 
especializada em fornecimento e entrega de coffee break 
e kit lanches para atender aos eventos e reuniões rea-
lizados pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
O Município de Guarapari pagará a Contratada conforme 
especificação: lote 01 no valor de R$ 17.970,00 (dezesse-
te mil, novecentos e setenta reais) no lote 02 no valor de 
R$ 11.898,80 (onze mil ,oitocentos e noventa e oito reais 
e oitenta centavos) no lote 03 no valor de R$13.500,00 
(treze mil e quinhentos reais).

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO Nº. 010/2014, firmado entre o Município de Guara-
pari/ES e o LABORATÓRIO FLAMA DE ANÁLISES CLÍNICAS 

mailto:copel@guarapari.es.gov.br
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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E CITOPATOLOGIA. Processo n° 19.396/2017, sendo obje-
to: Os contratantes resolvem prorrogar por mais 12 (doze) 
meses o prazo de vigência do Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 010/2014, contados a partir do dia 18 de ja-
neiro de 2018 com término em 17 de janeiro de 2019, 
conforme justificativas constantes no Processo Adminis-
trativo nº. 19.396/2017. O valor global do presente aditivo 
permanecerá estimado em até R$ 619.293,60.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 
030/2010, firmado entre o Município de Guarapari/ES e o 
Sr. EDSON BUBACK. Processo n° 24060/2017, sendo ob-
jeto: Os contratantes resolvem prorrogar por 12 (doze) 
meses, o prazo de vigência do Contrato de Locação nº 
030/2010, contados de 04/01/2018 a 03/01/2019, de 
acordo com a autorização e justificativas, constantes nos 
autos. O valor mensal da locação permanecerá em R$ 
1.490,37 (mil quatrocentos e noventa reais e trinta e sete 
centavos).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
Nº 052/2011, firmado entre o Município de Guarapari/
ES e o SR. ANTONIO DE FRANÇA THIMÓTEO CARDOSO 
e SRA. ELIZA THIMÓTEO CARDOSO CORREA. Processo 
n° 20183/2017, sendo objeto: Os contratantes resolvem 
prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Con-
trato de Locação nº 052/2011, contados de 1º/01/2018 a 
31/12/2018, de acordo com a autorização e justificativas, 
constantes nos autos. O valor mensal da locação perma-
necerá em R$ 1.827,42 (mil oitocentos e vinte e sete reais 
e quarenta e dois centavos).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 
013/2014, firmado entre o Município de Guarapari/ES e 
a CONSTRUTORA E INCORPORADORA DOM DIEGO LTDA. 
Processo n° 24059/2017, sendo objeto: Os contratantes 
resolvem prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo de vi-
gência do Contrato de Locação nº 013/2014, contados de 
02/01/2018 a 02/01/2019, de acordo com a autorização 
e justificativas, constantes nos autos. O valor mensal da 
locação permanecerá em R$ 2.473,42 (dois mil, quatro-
centos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
Nº 009/2009, firmado entre o Município de Guarapari/
ES e a Sr.ª MARIA CLAUDIA PORTO CONCEIÇÃO. Pro-
cesso n° 20494/2017, sendo objeto: Os contratantes 
resolvem prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo de 

vigência do Contrato de Locação nº 009/2009, contados 
de 02/01/2018 a 02/01/2019, O valor mensal da locação 
será de R$ 1.767,52.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 
128/2012, firmado entre o Município de Guarapari/ES e a Sr. 
MARIA DAS GRAÇAS TATAGIBA. Processo n° 20498/2017, 
sendo objeto: Os contratantes resolvem prorrogar por 12 
(doze) meses, o prazo de vigência do Contrato de Locação 
nº 128/2012, contados de 02/01/2018 a 02/01/2019, O 
valor mensal da locação será de R$ 2.488,18.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
Nº. 061/2013, firmado entre o Município de Guarapari/ES 
e a SRª. JUCELI SILVA SOUZA. Processo n° 20498/2017, 
sendo objeto: Os Locatários resolvem prorrogar por mais 
12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato de Loca-
ção de Imóvel nº. 061/2013, contados a partir do dia 14 
de Dezembro de 2017 com término em 13 de Dezembro 
de 2018. O valor mensal do presente permanecerá em R$ 
2.494,49.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 071/2017, firmado entre o Município 
de Guarapari/ES e a empresa ACE CONSTRUTORA LTDA 
ME. Processo n° 21.841/2017, sendo objeto: O presente 
Termo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 071/2017, pelo período de 90 (noventa) dias, con-
tados a partir de 29/12/2017, de acordo com justificati-
va e autorização contidas no Processo Administrativo nº 
21.841/2017.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 107/2016, firmado entre o Município de 
Guarapari/ES e a empresa JORGE CRESPO EIRELI - ME. 
Processo n° 21120/2017, sendo objeto: O presente Ter-
mo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vi-
gência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
107/2016, pelo período de 12 (doze) meses, contatos do 
dia 31/12/2017 a 31/12/2018, conforme solicitação e jus-
tificativas da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência 
e Cidadania - SETAC, e autorização do Gestor Público.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL
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Ibatiba

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DE REMOÇÃO
Publicação Nº 115356

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA O ANO LETIVO DE 2018

PROCESSO DE REMOÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 001/2017

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE REMOÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, REALIZADO SOB A ÉGIDE 
DO EDITAL Nº 001/2017 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e no disposto nos artigos 36, 38 e 40 da Lei Complementar nº. 37/2009, HOMOLOGA o resultado final 
da localização dos profissionais efetivos do magistério público municipal, obtida por meio do Processo de Remoção do 
Quadro do Magistério, sob a égide do Edital nº 001/2017, de 13 de setembro de 2017, conforme disposto na lista abaixo:

Nº PROFESSOR LOTAÇÃO DA REMOÇÃO

1 ANISIA PRADO ABREU ANTUNES ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO

2 ROZIMERE GOMES DE SOUZA CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

3 ELIETE SILVA DOS SANTOS CRECHE MUNICIPAL BEM-ME-QUER

4 ADRIANA MIRANDA SALGADO CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

5 PATRÍCIA DA CRUZ LOURENÇO SOARES CRECHE MUNICIPAL BEM-ME-QUER

6 ADÉLIA PAIZANTE DOS SANTOS CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

7 MIRIAN PAULA DA SILVA LOURA CRECHE MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

8 LILIAN DIAS DUTRA DE FREITAS ESCOLA EUNICE PEREIRA SILVEIRA

9 SARAH LIMA DIAS AMARO ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO

10 ELZINÉIA DIÓRIA ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO

11 MIRIAN MEDEIROS DE SOUZA FARIA ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO

12 IVONE VALÉRIA BERNARDES DOS SANTOS CRECHE MUNICIPAL TURMA DA MÔNICA

13 KELLI MARIA SILVA RODRIGUES ESCOLA MARLENE RODRIGUES ÁVILA

14 MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA ESCOLA EUNICE PEREIRA SILVEIRA

15 LECI DE FREITAS ESCOLA ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA

16 TATIANA SOUZA TEIXEIRA ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO
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17 MARIA APARECIDA DE SOUZA ESCOLA HELENA ALMOCDICE VALADÃO

18 ROSINEI TEODORO DE ALMEIDA OLIVEIRA ESCOLA MARLENE RODRIGUES ÁVILA

19 JÚLIO CESAR DE MORAES ESCOLA AGENOR DE SOUZA LÉ

20 LIGIANE FONSECA DE C. ROCHA CRECHE MUNICIPAL TURMA DA MÔNICA

21 DENILDA MARINHO DA SILVA NÓIA ESCOLA MARLENE RODRIGUES ÁVILA

Ibatiba, ES, 10 de janeiro de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 09/2018
Publicação Nº 115357

PORTARIA Nº 009/2018, de 10 de janeiro de 2018.

Dispõe sobre a Exoneração do Servidor Público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os Processos Administrativos nº 008112/2017 e 005816/2017;

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar com base no Art. 134 – XIV da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, o servidor H.L.S.S – Matrícula 
nº 000949, desta municipalidade.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dez dias do mês de janeiro de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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EDITAL PROCESSO SELETIVO 
Publicação Nº 115355

 

 

 

   1 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°003/2018 
 

Estabelece normas para seleção e contratação, 
em regime de designação temporária, de AGSAE 
II - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
para preenchimento de vagas e composição de 
cadastro de reserva em atendimento às 
necessidades de excepcional interesse público, 
dos Serviços de Apoio Educacional da Rede 
Municipal de Ensino de Ibatiba/ES. 

 
 
O Prefeito Municipal de Ibatiba-ES, no uso da atribuição legal que lhe foi 
conferida pela Lei Orgânica Municipal,  tendo em vista o disposto no artigo 46 
da Lei Municipal nº. 41/2010 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores do Magistério e inciso VI do artigo 187 da Lei Complementar nº 
38/2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Ibatiba e na Lei Complementar nº 133/2017. 
 
Resolve: 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1 - O processo de seleção de candidatos para contratação de profissionais 
para os cargos de AGSAE II - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, em 
regime de designação temporária, para atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público, dos Serviços de Apoio Educacional da Rede 
Municipal de Ensino, que será realizado no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de Ibatiba. 
 
1.1. - Compreende-se como processo de seleção: a inscrição, classificação, 
chamada e contratação de AGSAE II - Motoristas de Transporte Escolar, nos 
termos deste Edital. 
 
1.2 - Caberá à Banca Examinadora do Processo Seletivo, instituída por Ato do 
Poder Executivo, a coordenação geral e Julgamento do processo de seleção 
de que trata o caput deste artigo. 
 
1.3 - A carga horária, vencimentos e atribuições dos cargos são os constantes 
na Lei Complementar nº 41, de 23 de abril de 2010, que instituiu o plano de 
cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do magistério municipal e dos 
serviços de apoio Educacional do Município de Ibatiba. 
 
1.4 - O Cronograma para o processo de seleção constantes do presente Edital 
está estabelecido no Anexo I do mesmo. 
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   2 
 

 
 

2- DOS CARGOS E FUNÇÕES 
 

2.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado visa a formação de cadastro de 
reserva para o cargo de AGSAE II – Motorista de Transporte Escolar, conforme 
discriminado no quadro abaixo: 
 

Cargo Salário Carga Horária 

AGSAE II – Motorista 
de Transporte Escolar 

 
R$ 1.275,45 

 
40 h/semanais 

 
2.3 - O valor dos salários descritos na tabela do item anterior poderá ser 
alterado quando a administração municipal publicar lei complementar dispondo 
sobre revisão geral aos vencimentos dos servidores municipais. 
 
2.4 – As funções atribuídas para o cargo de AGSAE II – Motorista de 
Transporte Escolar, definidas pela Lei Complementar nº 041/2010, estão 
discriminadas no quadro abaixo: 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho que consiste em dirigir veículos motorizados para transporte de 
alunos, pessoas ou cargas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Dirigir veículos de transporte de alunos, servidores e de carga dentro e fora 
do município, inclusive em período de férias e recessos escolares; 
• Prestar serviços de transporte de passageiros em festividades, eventos e 
outros de acordo com a necessidade da secretaria de educação. 
• Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos veículos e fazer-lhes 
pequenos reparos quando da sua utilização; 
• Preencher fichas para controle de quilometragem percorrida, gastos de 
combustível, lubrificante e entrega de cargas; 
• Obedecer todas as normas e instruções do serviço de transporte escolar 
• Dirigir veículos de transporte de passageiros 
• Zelar pela idoneidade e segurança no transporte de alunos e servidores. 
• Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos 
escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior 
• Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias e da 
natureza do seu trabalho. 
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3 - DA INSCRIÇÃO 
 
3.1 - A etapa de inscrição será feita através de um formulário de inscrição que 
estará disponível no local de inscrição, localizado na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, localizada à Rua Salomão Fadlalah, nº 228, Centro, 
neste município. 
 
3.1.1 - O formulário de inscrição do candidato ao cargo de AGSAE II – 
Motorista de Transporte Escolar, em regime de designação temporária, estará 
disponível exclusivamente no local de inscrição, deverá ser preenchido e 
assinado pelo candidato e entregá-lo juntamente com todos os documentos 
exigidos para inscrição, conforme item 4 do presente edital. 
 
3.2 – Serão considerados como requisitos mínimos para a inscrição no 
presente processo seletivo: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter completado 21 (vinte e um) anos de idade; 
c) não enquadrar-se nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e § 10 do 

art.37 da Constituição Federal de 1998, alteradas pela Emenda 
Constitucional nº 20/98; 

d) Possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “D” ou “E’’. 
e) Possuir Certificado de conclusão do curso de transporte escolar 

oferecido por entidades reconhecidas/credenciadas pelo DETRAN. 
 
3.3 As inscrições serão realizadas durante os dias  08, 09 e 10 de janeiro n 
o período de funcionamento das 08 às 17 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, situada na Av. 7 de Novembro, s/n, bairro Novo 
Horizonte, neste município. 
3.3.1 – Não serão aceitas inscrições condicionais, via digital, fax, 
correspondências, ou fora do prazo estabelecido neste edital; 
3.3.2 - O candidato que desejar fazer-se representar por procurador no ato da 
inscrição, deverá enviar procuração com poderes específicos, com firma 
reconhecida. 
3.3.3 – O candidato só poderá efetuar até 01 (uma) inscrição que será 
realizada nos termos acima descritos. 
3.3.4 - No ato de inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição 
contendo uma lista relacionando as principais informações declaradas. 
 
4 – DOS DOCUMENTOS 
 
4.1 – No ato de inscrição o candidato deverá apresentar as cópias 
autenticadas, ou acompanhadas dos originais, dos seguintes documentos e 
apresentá-la a presença da Banca Examinadora, para conferência: 
 

a) Comprovante de Escolaridade compatível com o cargo pleiteado; 
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b) Certificado de conclusão do curso de transporte escolar oferecido por 
entidades reconhecidas/credenciadas pelo DETRAN; 

c) Declaração de Tempo de serviço na função (se houver); 
d) Certidão de Antecedentes Criminais com data de emissão dentro dos 

últimos 90 dias que antecedem a data de contratação; 
e) Certificados para a titulação conforme descrito no Anexo II do presente 

Edital (se houver). 
f) Carteira Nacional de Habilitação – Categorias “D” ou “E” 

4.2 – O comprovante de tempo de serviço exigido na letra c do item 4.1 deverá 
ser emitido pelo setor de recursos humanos, devidamente assinado e 
carimbado pelo responsável do setor quando referente a serviço público e 
contrato de prestação de serviços com firma reconhecida ou carteira de 
trabalho, quando referente ao serviço privado. 
 
 
 

5 - DO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 - O processo seletivo será realizado em TRÊS ETAPAS, sendo a 1ª Etapa 
constituída de Prova de Títulos de caráter classificatório; a 2ª Etapa de 
contagem de pontos por tempo de serviço na função pleiteada de caráter 
classificatório e 3ª Etapa de Exame de Direção Veicular, de caráter eliminatório 
e classificatório. 
 
5.2 – Para a 1ª Etapa será considerada a pontuação obtida mediante PROVA 
DE TÍTULOS, de caráter classificatório atribuindo-se pontuação a títulos cuja 
descrição se encontra disposta no Anexo II do Presente Edital. 
 
 
5.3 - Para a 2ª etapa será considerada a pontuação obtida pela atribuição de 
0,1 (um décimo) de ponto por cada mês trabalhado na função pleiteada, 
considerando o limite dos últimos 24 meses, consecutivos ou não, trabalhados 
até dezembro de 2017. 
 
5.4 – Para a 3ª etapa será considerada a aptidão para o exercício do cargo 
atestada por meio de Exame de Direção Veicular aplicada nos moldes 
previstos nas Resoluções nºs 168/2004 e 169/2004 do CONTRAN, observado 
o seguinte: 
 
5.4.1 - O Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão 
formada por no mínimo três integrantes da Banca Examinadora; 
 
5.4.2 - No Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, 
durante toda a prova, por no mínimo, dois integrantes da Banca Examinadora, 
sendo pelo menos um deles habilitado na categoria “D”; 
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5.4.3 – O Exame de Direção Veicular será realizado em locais e horários 
estabelecidos no cronograma das provas, anexo I deste edital, em veículo 
motorizado utilizado no transporte de passageiros, registrado com capacidade 
mínima de 20 (vinte) lugares; 
 
5.4.4 – O Exame de Direção Veicular será composto de duas etapas: 
 
a – Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; 
b – Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural. 
 
5.4.5 - A delimitação da vaga balizada para o Exame Prático de Direção 
Veicular, em veículo do transporte escolar, deverá atender as seguintes 
especificações, por tipo de veículo utilizado: 
 
a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento); 
b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento). 
 
5.4.6 - O tempo máximo para o estacionamento de veículos em espaço 
delimitado por balizas, para três tentativas, considerando as condições da via 
deverá ser de 03 (três) a 06 (seis) minutos, estando automaticamente 
eliminado o candidato que não cumprir os prazos estabelecidos. 
 
5.4.7 – O candidato será avaliado, no Exame de Direção Veicular, em função 
da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, 
atribuindo-se a seguinte pontuação: 
 
a – uma falta eliminatória: reprovação; 
b – uma falta grave: 03 (três) pontos negativos; 
c – uma falta média: 02 (dois) pontos negativos; 
d – uma falta leve: 01 (um) ponto negativo. 
 
5.4.8 - Será considerado reprovado no exame de direção veicular o  candidato 
que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 
3 (três). 
 
5.4.9 - Constituem faltas no Exame de Direção Veicular, para veículos das 
categorias “D” e “E”: 
 
I – Faltas Eliminatórias: 
 
a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
b) avançar sobre o meio fio; 
c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no 
tempo  estabelecido; 
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d) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do 
veículo na vaga; 
e) transitar em contramão de direção; 
f) não completar a realização de todas as etapas do exame; 
g) avançar a via preferencial;  
h) provocar acidente durante a realização do exame; 
i) exceder a velocidade regulamentada para a via; 
j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 
 
II – Faltas Graves: 
 
a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a 
via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não 
haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova 
ou parte dele; 
e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la 
incorretamente; 
f) não usar devidamente o cinto de segurança; 
g) perder o controle da direção do veículo em movimento; 
h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 
 
III – Faltas Médias: 
 
a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de 
mão inteiramente livre; 
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da 
circulação, do veículo e do clima; 
c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 
prova; 
d) fazer conversão incorretamente; 
e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
f) desengrenar o veículo nos declives; 
g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 
 
IV – Faltas Leves: 
 
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 
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c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em 
movimento; 
e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 
h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
 
5.5 – O tempo de serviço na função de motorista declarado pelo candidato, no 
ato de inscrição, será considerado até o limite dos últimos 24 meses, 
consecutivos ou não, trabalhados até dezembro de 2017, na atribuição de 
pontos, durante a segunda etapa deste processo seletivo, e será considerado 
na íntegra como critério de desempate, nos termos do item 6.1 do presente 
edital. 
 

6– CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
6.1 - Nos casos de empate na classificação, o primeiro critério de desempate 
utilizado será o da preferência pelo candidato que exerce a função de jurado 
(conforme artigo 440 do Código de Processo Penal) e o segundo a preferência 
pelo candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
 

7 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECURSOS 
 
7.1 - A lista de classificação dos candidatos será disponibilizada no quadro de 
avisos da Prefeitura e na sede da Secretaria Municipal de Educação, em local 
visível no quadro de avisos e no site oficial da Prefeitura Municipal, no 
endereço https://ibatiba.es.gov.br . 
 
7.2 - O recurso para revisão de pontos obtidos na classificação deverá ser 
solicitado pelo candidato por escrito à Banca Examinadora, após a divulgação 
da classificação, nos termos e prazos constantes na tabela constante anexo 
I do presente edital, no período de 9:00 às 11:00 h e 13:00 às 16:00h, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Salomão Fadlalah, nº 
228, Centro, Ibatiba-ES. 
 
 
7.3 - Os possíveis pedidos de recursos serão julgados após seu recebimento, 
conforme prazos estabelecidos. 
 
7.4 – Após análise e decisão dos recursos, será publicado o resultado final do 
presente processo seletivo simplificado, conforme discriminado no anexo I 
deste edital. 
 

DA CONVOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS 



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 78

 

 

   8 
 

 
7.1 - A chamada dos classificados para ocupar as vagas será efetuada pela 
Secretaria Municipal de Educação, com o acompanhamento da Banca 
Examinadora, que convocará os candidatos de acordo com a lista de 
classificação. 
7.1.2 –  A lotação do candidato à designação temporária para o cargo de 
AGSAE II – Motorista de Transporte Escolar ficará a critério da Secretaria 
Municipal de Educação, observados rigorosamente a ordem de classificação 
dos candidatos e a disponibilidade de vagas. 
 
7.2 - A desistência da chamada, pela ordem de classificação, será 
documentada pela Banca Examinadora e assinada pelo candidato que será 
reposicionado no final da lista. 
 
7.3 - O não comparecimento do candidato no momento da chamada 
caracterizará desistência e consequentemente o mesmo será reposicionado no 
final da listagem. 
 
7.4 - A chamada dos classificados em designação temporária, para o cargo de 
Motorista de Transporte Escolar, deverá ser feita por Edital de Convocação, 
devidamente publicado no átrio da Secretaria Municipal de Educação e da 
Prefeitura Municipal de Ibatiba, com registro de ocorrências pela respectiva 
Banca Examinadora. 
 
7.5 - A segunda chamada será realizada por meio de Edital de Convocação 
específico que será publicado no site da Prefeitura Municipal de Ibatiba e no 
Blog da Secretaria Municipal de Educação, onde o candidato terá 48 horas 
para apresentar-se na Secretaria Municipal de Educação. 
7.5.1 - Na hipótese de não comparecimento a banca declarará a desistência do 
candidato. 
 
7.6 - Para efeito de remuneração deverá ser observado o que consta na tabela 
de vencimento do início da carreira do cargo pleiteado, sendo que o regime 
contratual obedecerá aos preceitos contidos no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Ibatiba, com prazo determinado, que findará em 22 
de dezembro de 2017. 
 
7.7 - A dispensa do ocupante de função de AGSAE II - MOTORISTA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR mediante designação temporária dar-se-á 
automaticamente: quando expirado o prazo, ao cessar o motivo da designação 
ou, ainda, a critério da autoridade competente por conveniência da 
administração. 
 

7.8   - Terá seu contrato cessado automaticamente o profissional que: 
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a) Obtiver 03 (três) faltas sem justificativa; 
b) For condenado por processo administrativo. 

 
7.9 - A designação temporária só poderá ocorrer depois de esgotadas todas às 
alternativas para preenchimento de vagas com pessoal efetivo, utilizando 
Servidores sem localização. 
 
7.10 - Para efeito de formalização do contrato fica definida a apresentação de 
cópia legível dos seguintes documentos: 
 

a) CPF; 
b) Carteira de Identidade 
c) Carteira de Trabalho; 
d) Título de Eleitor acompanhado de certidão de quitação eleitoral; 
e) PIS/PASEP (se possuir); 
f) Comprovante de residência; 
g) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo; 
h) Certificado reservista para candidatos do sexo masculino; 
i) Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 
j) Declaração de bens; 
k) Declaração de não acumulação de cargos. 
l) Certidão de antecedentes criminais; 
m) CNH – Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E. 

 
 
7. 11- O Presente Processo Seletivo terá vigência até o dia 21 de dezembro de 
2018. 
 

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
8.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação de 
todas as condições desta seleção de motoristas em regime de contratação 
temporária, tais como se acham estabelecidas neste edital. 
 
8.2 - A inexatidão das informações prestadas pelo candidato ou a 
irregularidade de documentos constatados no decorrer da seleção, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 
 
8.3 - Concluído o processo de seleção e preenchimento das vagas da 
designação temporária de que trata este edital, obedecerá à necessidade e 
conveniência desta Administração, gerando a aprovação mera expectativa de 
direito, e sempre que necessário, a Secretaria Municipal de Educação poderá 
viabilizar nova chamada dos candidatos classificados, observando a ordem de 
classificação. 
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8.4 - A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao 
candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado 
seguindo rigorosa ordem de classificação. 
 
8.5- De acordo com a legislação processual civil em vigor fica eleito o foro da 
Comarca de Ibatiba/ES, competente para julgar as demandas judiciais 
decorrentes do presente processo seletivo simplificado. 
 
8.6- Os casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora de 
acompanhamento, fiscalização e julgamento deste processo seletivo e, em 
última instância, pelo Secretário Municipal de Educação. 
 
8.7- Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

               
Ibatiba-ES, 05 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 

 
Djalma Gonçalves 

Secretário Municipal de Educação 
 
 
 
 
 

Luciano Miranda Salgado 
Prefeito 
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ANEXO I 
 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2018 
 
 
DATA/PERÍODO ETAPA 

05 de janeiro Publicação do Edital do Processo Seletivo  
08, 09, e 10 de 

janeiro Período de Inscrições 

11 de janeiro Divulgação da lista de candidatos inscritos e abertura do 
pedido de recursos sobre a mesma 

15 de janeiro Publicação definitiva da lista de candidatos inscritos 

16 de janeiro 
Publicação da Lista Preliminar de Candidatos Classificados 
na 1ª e 2ª etapa e abertura do pedido de recursos sobre a 

mesma 

19 de janeiro Divulgação da Lista Final de Candidatos Classificados na 1ª 
e 2ª etapa  

25 e 26 de janeiro Exame de Direção Veicular1 
29 de janeiro Divulgação do Resultado Final de Classificação 
30 de janeiro Chamada dos Classificados2 

 
1 – A convocação para o Exame de Direção Veicular será efetuada por meio de 
edital específico determinando o dia, local e horário para o comparecimento 
dos candidatos, observada a ordem de classificação.  
2 – A chamada dos classificados será divulgada por meio de Edital de 
Convocação que determinará o local e o horário das escolhas por categoria de 
inscrições.  
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ANEXO II 
 

 CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA OS CANDIDATOS 
INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018 

 
1ª ETAPA 
 

TITULAÇÃO  PONTUAÇÃO 
Cursos de capacitação profissional referentes a 

transporte escolar ou de passageiros (até 5 
títulos) 

03 pontos por título 

Curso de Transporte Coletivo oferecidos por 
entidades reconhecidas/credenciadas pelo 

DETRAN 
02 pontos 

Curso de Direção Defensiva 02 pontos 
Curso de Primeiros Socorros 02 pontos 

Cursos de capacitação profissional para a 
função de motorista (até 5 títulos) 01 ponto por título 

 
2ª ETAPA 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO 

Tempo de serviço no cargo e função pleiteados 
(serão considerados os últimos 24 meses 

consecutivos ou não, até dezembro de 2017) 

0,1 (um décimo) de ponto para 
cada mês completo trabalhado 
nas redes públicas de ensino 

deste ou de outros municípios, 
das esferas estadual e federal, 

ou na rede privada. 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

002/2018 
  

Estabelece normas para seleção e contratação, 
em regime de designação temporária, de AGSAE 
I - MONITOR DE CRECHE, ASG – SERVENTE E 
ASGE – MERENDEIRA, ASAE I – MONITOR 
EDUCACIONAL E DE CUIDADOS ESPECIAIS  E 
AGSAE II – SECRETÁRIO ESCOLAR para 
preenchimento de vagas e composição de 
cadastro de reserva em atendimento às 
necessidades de excepcional interesse público, 
dos Serviços de Apoio Educacional da Rede 
Municipal de Ensino de Ibatiba/ES. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, no uso da atribuição legal que lhe foi 
conferida pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o Art. 32 e 
seguintes da Lei Municipal 41/2010 e da Lei Complementar nº 133/2017, faz 
saber que fará realizar processo de seleção de pessoal, para formação do 
quadro de reserva da Rede Pública Municipal de Ensino, objetivando suprir a 
necessidade de admissão em regime de designação temporária (DT), para o 
exercício da função de  AGSAE I - Monitor de Creche,  ASG – Servente e 
ASGE – Merendeira, ASAE I – Monitor Educacional e de Cuidados 
Especiais e AGSAE II – Secretário Escolar  para o ano letivo de 2018, de 
acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 
 
 
I - DO PROCESSO SELETIVO 
1.1 - São atribuições da Banca Examinadora do Processo Seletivo, instituída 
por Ato do Executivo Municipal: 
1.1.1 – Coordenar todo o processo de seleção e admissão de monitores em 
regime de designação temporária (DT), na rede municipal de ensino, para o 
ano letivo de 2018; 
1.1.2 – Realizar as inscrições de todos os interessados; 
1.1.3 – Coordenar todo o processo de inscrição, de classificação, de divulgação 
e chamada dos candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Edital; 
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II – DO CADASTRO DE RESERVA 
2.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado visa a formação de cadastro de 
reserva para o cargo de AGSAE I - Monitor de Creche, ASG – Servente e 
ASGE - Merendeira  conforme discriminado no quadro abaixo: 
 

Cargo Salário Carga Horária 

AGSAE I - Monitor de 
Creche R$ 1.147,91 40 horas 

ASG - Servente R$ 819,72 40 horas 
ASGE – Merendeira R$ 819,72 40 horas 

ASAE I – Monitor 
Educacional e de 

Cuidados Especiais 
R$ 956,59 40 horas 

AGSAE II – Secretário 
Escolar R$ 1.275,45 40 horas 

 
2.2 - O valor dos salários descritos na tabela do item anterior poderá ser 
alterado quando a administração municipal publicar lei complementar dispondo 
sobre revisão geral aos vencimentos dos servidores municipais.  
 
2.3 – As funções atribuídas para os cargos de AGSAE I - Monitor de Creche, 
ASGE – Merendeira, ASAE I – Monitor Educacional e de Cuidados Especiais e    
AGSAE II – Secretário Escolar , definidas pela Lei Complementar nº 041/2010,  
e paa o cargo de ASG – Servente, definidas pela Lei Complementar nº 
040/2010,  estão discriminadas no quadro abaixo: 
 
AGSAE I - Monitor de Creche 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Organiza e promove as atividades educativas em creches/abrigos, levando as 
crianças a se exprimirem através de desenhos, pintura, conversação, canto ou 
por outros meios e ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, 
mental, emotiva e socialmente as crianças em idade pré-escolar. Cuida de 
alunos na faixa etária de zero a seis anos de idade, assistindo-os na higiene 
pessoal, alimentação e outros cuidados pessoais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

 Desempenhar atividades de monitoração de crianças de 0 a 6 anos, 
auxiliando o professor nas creches municipais; 

 Acompanhar as crianças em suas dificuldades de relacionamento; 
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 Cuidar das crianças na higiene pessoal, na alimentação e outros 
cuidados pessoais; 

 Cuidar de crianças durante as atividades recreativas, preservando sua 
segurança, inclusive nas adjacências quando estiverem sob sua 
responsabilidade; 

 Planejar jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras 
atividades a serem desenvolvidas pelas crianças; 

 Estimular nas crianças o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, 
conversação, canto e dança, através da prática destas atividades para 
ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que as rodeia, 
estimular-lhes e desenvolver-lhes as inclinações e aptidões e promover 
sua evolução harmoniosa e o seu bem estar físico e psicosocial; 

 Infundir nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais; 

 Receber os alunos, quando da sua chegada e encaminhá-los aos 
responsáveis ao final de cada turno; 

 Acompanhar as crianças ao pronto atendimento de saúde quando 
necessário; 

 Auxiliar o professor quanto a organização e manutenção de materiais e 
recursos pedagógicos; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de 
recessos escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior 

 Realizar outras atividades afins de acordo com as atribuições próprias 
da unidade escolar e da natureza do trabalho. 

 Realizar outras tarefas atinentes do cargo. 

 

ASG – Servente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas de 
natureza rotineira de limpeza, arrumação e de zeladoria em geral nos diversos 
edifícios e escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega 
de documentos e outros afins. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
I - limpar e arrumar as dependências e instalações de escolas e edifícios 
públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridos; 
II - recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e 
depositando-os de acordo com as determinações definidas; 
III - percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
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IV - manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias e de 
cozinha; 
V - remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 
VI - preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da 
Prefeitura; 
VII - verificar o prazo de validade dos alimentos antes de prepará-los; 
VIII - manter limpos os utensílios de cozinha efetuando a lavagem e guarda de 
pratos, panelas, facas e demais utensílios de copa e cozinha; 
IX - preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e 
cozinhando os alimentos, de acordo com orientação recebida; 
X - executar tarefas de copa e cozinha e preparação de alimentos; 
XI - distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina 
predeterminada, para atender aos comensais; 
XII - verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens 
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 
necessidade de reposição, quando for o caso; 
XIII - receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e 
instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e 
higiene; 
XIV - manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
XV - comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem 
como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e 
utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; 
XVI - cumprir mandatos internos e externos, executando tarefas de coleta e 
entrega de documentos; mensagens ou pequenos volumes; 
XVII - lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das 
mesmas, bem como proceder ao controle da entrada e saída das peças; 
XVIII - proceder a abertura e o fechamento das dependências dos prédios 
públicos, verificando as janelas, portas e outros; 
XIX - apoiar e executar tarefas de cargos similares nas necessidades, quando 
requisitado. 
 

ASGE – Merendeira 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Prepara e distribui refeições, selecionando os ingredientes necessários, 
observando a higiene e a conservação dos mesmos para atender aos 
cardápios estabelecidos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

 seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 
observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos 
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gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para 
obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa 
alimentar da unidade; 

 providenciar o preparo dos alimentos, lavando-os, descascando e 
preparando-os; 

 receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no 
preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para 
deixá-los em condições de uso; 

 distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes 
apropriados, a fim de servir aos alunos; 

 recebe e armazena os produtos, observando data de validade e 
qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local 
reservado à estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; 

 solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando 
periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras 
necessidades, para suprir a demanda; 

 zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a 
conservação e o bom aspecto das mesmas; 

 providência a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua 
posterior utilização; 

 fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na 
unidade, para a elaboração de relatórios; 

 manter a higiene nas dependências onde são realizados o preparo dos 
alimentos; 

 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de 
recessos escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior 

 executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

ASAE I– Monitor Educacional e de Cuidados Especiais 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Monitora atividades diversas no âmbito educacional; prepara executa oficinas 
educativas diversas relativas à programas e projetos educacionais; desenvolve 
atividades de cuidados básicos com alimentação, higiene, proteção e 
acompanhamento dos estudantes portadores de necessidades especiais; 
acompanha os alunos no embarque e desembarque no transporte escolar ao 
longo do transcurso das rotas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades pedagógicas e 
lúdicas com alunos; 
• Desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 88

 
 

 

6 
 

• Acompanhar os alunos nas atividades sob sua responsabilidade; 
• Dar apoio ao educando no que se refere ao seu bem estar físico e 
psicossocial, desempenhando atividades em conformidade com as exigências 
estabelecidas nos programas específicos, com a finalidade de estimular sua 
autoestima e autoconhecimento; 
• Monitorar atividades permanentes relativas a oficinas educativas 
desenvolvidas por meio de programas e projetos educacionais; 
• Auxiliar, dentro da escola, os alunos portadores de necessidades 
especiais em atividades de locomoção, alimentação, higiene e organização. 
• Auxiliar alunos portadores de necessidades especiais nas tarefas 
escolares e recreativas; 
• Permanecer com os alunos portadores de necessidades especiais 
dentro da sala de aula, quando necessário; 
• Acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividades 
recreativas; 
• Apoiar e acompanhar os alunos em atividades externas; 
• Zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo 
do transporte escolar, verificando se todos os alunos estão assentados 
adequadamente, orientando quanto à necessidade de se utilizar o cinto de 
segurança e de se evitar colocar partes do corpo para fora da janela; 
• Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde 
o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos 
próprios; 
• Conferir se todos os alunos que embarcaram no trajeto até a escola 
estão retornando para os lares, no final do expediente; 
• Desenvolver outras atividades correlatas a sua função determinadas 
pelo superior imediato. 
 
 
AGSAE II – Secretário Escolar 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Responsável pelo devido atendimento, funcionamento e organização de todas 

as atividades inerentes a secretaria da unidade escolar. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

 Prestar o devido atendimento ao público em geral, alunos e 
professores; 

 Organizar os arquivos escolares; 
 Elaborar fichas individuais e pastas de alunos; 
 Promover ou delegar atividades para o preenchimento de diários, 

digitação de formulários, documentos e correspondências em geral 
 Responsabilizar-se, conforme legislação, pela assinatura de registros 
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oficiais, junto aos órgãos Estaduais e Federais de ensino, referentes a 
sua unidade escolar; 

 Promover o registro de resultados de aproveitamento e assiduidade; 
 Organizar a secretaria da escola de forma a promover o melhor 

funcionamento; 
 Desenvolver atividades definidas pelo projeto pedagógico da escola; 
 Participar do desenvolvimento das atividades de laboratório áudio-

visual; 
 Orientar quanto à operação de equipamentos tecnológicos; 
 Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de 

recessos escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior 
 Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias e da 

natureza do seu trabalho. 

 
 
III – DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - As inscrições serão realizadas durante os dias 08, 09 e 10 de janeiro no 
período de funcionamento das 08 às 17 horas, na sede da Secretaria Municipal 
de Educação, situada na Av. 7 de Novembro, s/n, bairro Novo Horizonte, neste 
município. 
 
3.2 - São requisitos para inscrição: 
3.2.1 – Ter na data das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
3.2.2.- Ensino Fundamental Incompleto para o cargo de ASG – Servente e 
ASGE – Merendeira; 
3.2.3 – Ensino Fundamental Completo para o cargo de ASAE I – Monitor 
Educacional e de Cuidados Especiais; 
3.2.4 – Ensino Médio Completo para os cargos de AGSAE I - Monitor de 
Creche e AGSAE II – Secretário Escolar; 
3.2.5 – Curso de Monitor de Transporte Escolar oferecido por entidades 
reconhecidas/credenciadas pelo DETRAN, para o cargo de ASAE I – Monitor 
Educacional e de Cuidados Especiais; 
3.2.6 - Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos e remuneração, 
prevista no inc. XVI e §10, ambos do art. 37 da CRFB/88; 
3.2.7 – Conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo 
com elas; 
3.3 - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário que estará 
disponível exclusivamente no local de inscrição, devendo ser assinado pelo 
candidato e entregue juntamente com todos os documentos exigidos para a 
inscrição, conforme item 3.4 do presente edital, não podendo haver rasuras ou 
emendas, nem omissão de dados nele solicitados. 
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3.4 – No ato de inscrição o candidato deverá apresentar as cópias 
autenticadas, ou acompanhadas dos originais, dos seguintes documentos e 
apresentá-la a presença da Banca Examinadora, para conferência: 
 

a) RG ou outro documento de identificação com foto; 
b) CPF;  
c) Comprovante de Escolaridade compatível com o cargo pleiteado; 
d) Declaração de Tempo de serviço na função (se houver). 
e) Certificado de Curso de Monitor de Transporte Escolar oferecido por 

entidades reconhecidas/credenciadas pelo DETRAN, para o cargo de 
ASAE I – Monitor Educacional e de Cuidados Especiais. 

 
IV – DAS ETAPAS DA CLASSIFICAÇÃO E DA PROVA ESCRITA 
4.1 - Serão utilizados cumulativamente os seguintes critérios para classificação 
dos candidatos inscritos nas quatro categorias: 
4.1.1 – Para os cargos de  AGSAE I - Monitor de Creche,  ASG – Servente e 
ASGE - Merendeira e AGSAE II – Secretário Escolar  o processo acontecerá 
em duas etapas, sendo a primeira com pontuação obtida mediante PROVA 
ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, com 30 questões objetivas, de 
múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade exigida para o cargo, 
e a segunda etapa através da contagem de pontos por TEMPO DE SERVIÇO, 
4.1.1.1 – Os conteúdos da Prova Escrita estão dispostos no Anexo II do 
Presente Edital. 
4.1.1.2 – Será atribuída para a Prova Escrita a pontuação de 0 (zero) a 30 
(trinta) pontos, sendo desclassificados e reprovados aqueles que obtiverem 
notas abaixo de 10 (dez) pontos. 
4.1.1.3 - A prova escrita será realizada no dia 17 de janeiro de 2018, para 
todos cargos, com duração de 3 horas e início às 18 horas e 30 minutos, 
na Escola Municipal David Gomes, localizada à Rua Manoel Luiz Trindade, 
s/n – Bairro Boa Esperança, Ibatiba, ES. O candidato deverá se fazer 
presente no local de prova, ao menos, quinze minutos antes de seu início. 
4.1.1.4 - O não comparecimento do candidato à prova implicará em sua 
eliminação por desistência do Processo Seletivo. 
4.1.1.5 - A apresentação de Documento Oficial de Identidade original pelo 
candidato é obrigatória para a realização da prova. 
4.1.1.6 -  Iniciada a prova, no horário especificado no item 4.1.1.3, os portões 
de acesso ao local de aplicação serão fechados não sendo permitido o 
ingresso de candidato à sala de sua realização. 
4.1.1.7 -  O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica preta ou 
azul, lápis nº 02 e borracha para a realização da prova. 
4.1.1.8 -  Ao término da prova o candidato deverá entregar ao aplicador a folha 
de gabarito devidamente identificada e assinada. 
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4.1.1.9 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que na prova escrita: 
4.1.1.9.1 –  Apresentar-se após o horário estabelecido para seu início; 
4.1.1.9.2 – Não apresentar o documento oficial de identidade original; 
4.1.1.9.3 - For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou portando 
ou fazendo uso de material além do permitido por este edital; 
4.1.1.9.4 – Lançar mão de meios ilícitos para sua realização; 
4.1.1.9.5 – Perturbar, por qualquer motivo, a ordem dos trabalhos. 
4.1.1.10 – Será proibido ao candidato fazer uso de aparelho celular ou 
aparelhos similares durante a realização da prova. Tais aparelhos deverão 
permanecer desligados. 
4.2 - A Classificação Final do candidato no Processo Seletivo resultará da 
somatória dos pontos obtidos na Prova Escrita e na pontuação por Tempo de 
Serviço. 
4.3 - Para desempate, o primeiro critério utilizado será o da preferência pelo 
candidato que exerce a função de jurado (conforme artigo 440 do Código de 
Processo Penal) e o segundo a preferência pelo candidato mais idoso, 
considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
4.4 - A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente 
observado a soma dos pontos obtidos. 
4.5 - A lista de classificação dos candidatos será divulgada no site da Prefeitura 
Municipal de Ibatiba. 
 
 
V – DOS RECURSOS 
5.1 - Os pedidos de recursos sobre a lista de candidatos ou sobre os resultados 
da classificação deverão ser dirigidos, por escrito, à Banca Examinadora do 
Processo Seletivo, no prazo de até 02 (dois) dias da divulgação oficial da 
classificação, através de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Ibatiba. 
5.2 - Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados 
serão imediatamente indeferidos. 
5.3 - Os pedidos de recursos serão instruídos pela Banca Examinadora do 
Processo Seletivo, contendo o parecer da mesma pela procedência ou 
improcedência e serão decididos no prazo estabelecido para o período 
recursal. 
 
 
VI – DA CHAMADA 
6.1 - A chamada dos classificados para escolha das vagas será efetuada pela 
Secretaria Municipal de Educação que convocará de acordo com as listagens 
de classificação e necessidade da Rede Pública Municipal de Ensino. 
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6.2 - O não comparecimento do candidato ou sua desistência no momento da 
chamada implicará na alteração da ordem de escolha, perdendo o candidato a 
oportunidade de realizar sua escolha, podendo voltar a escolher caso haja 
necessidade de reinício da chamada pela ordem de classificação. 
6.3 – A segunda chamada será realizada por meio de Edital de 
Convocação específico que será publicado no site da Prefeitura Municipal 
de Ibatiba, onde o candidato terá 48 horas para apresentar-se na 
Secretaria Municipal de Educação. 
6.3.1 Na hipótese de não comparecimento a banca declarará a desistência 
do candidato. 
 
 
VII – DO CONTRATO 
7.1 - A designação em caráter temporário de que trata esse Edital dar-se-á 
mediante celebração de contrato administrativo de prestação de serviços, 
devendo o candidato apresentar cópias dos seguintes documentos, como 
condição para a assinatura do termo: 

a) CPF; 
b) Carteira de Identidade 
c) Carteira de Trabalho; 
d) Título de Eleitor acompanhado de certidão de quitação eleitoral; 
e) PIS/PASEP (se possuir); 
f) Comprovante de residência; 
g) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo; 
h) Certificado reservista para candidatos do sexo masculino; 
i) Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 
j) Declaração de bens; 
k) Declaração de não acumulação de cargos. 

 
 
7.2 - A vigência do contrato de trabalho será até 21 de dezembro de 2018. 
7.2.1 - O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua inscrição 
cancelada ou seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, 
sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 
7.2.2 - A cessação do contrato ocorrerá quando o contratado não corresponder 
às atribuições exigidas na Lei. 
7.3 - O contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto, desde que o 
contratado receba avaliação negativa da direção da escola ou da entidade, nos 
termos da legislação vigente, ou se cessada a necessidade da Rede Pública 
Municipal de Ensino. 
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VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
8.1 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções 
contidas neste Edital. 
8.2 - A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao 
candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado 
seguindo rigorosa ordem de classificação. 
8.3 - Concluído o processo de seleção e preenchimento das vagas da 
designação temporária de que trata este edital, obedecerá à necessidade e 
conveniência desta Administração, gerando a aprovação mera expectativa de 
direito, e sempre que necessário, a Secretaria Municipal de Educação poderá 
viabilizar nova chamada dos candidatos classificados, observando a ordem de 
classificação. 
8.4 – Na hipótese de realização de Concurso Público, até a data de conclusão 
do presente processo seletivo, contrato extinguir-se-á para contemplar a 
quantidade de vagas necessárias ao atendimento da rede municipal de ensino. 
8.4 - Os casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora do Processo 
Seletivo. 
 
                                                                Ibatiba-ES, 04 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

DJALMA GONÇALVES 
Secretário Municipal de Educação  

 
 

 
 

LUCIANO MIRANDA SALGADO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 
 
DATA/PERÍODO ETAPA 

04 de janeiro Publicação do Edital do Processo Seletivo  
08, 09, e 10 de 

janeiro Período de Inscrições 

11 de janeiro Divulgação da lista de candidatos inscritos e abertura do 
pedido de recursos sobre a mesma 

15 de janeiro Publicação definitiva da lista de candidatos inscritos 
17 de janeiro Prova Escrita 

18 de janeiro Divulgação do Gabarito e abertura do pedido de recursos 
sobre a Prova Escrita 

22 de janeiro Publicação da Lista Preliminar de Candidatos Classificados 
e abertura do pedido de recursos sobre a mesma 

24 de janeiro Divulgação do Resultado Final de Classificação 
26 de janeiro Chamada dos Classificados* 

 
* A chamada dos classificados será divulgada por meio de Edital de 
Convocação que determinará o local e o horário das escolhas por categoria de 
inscrições. 
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ANEXO II 
 

   
 

CONTEÚDOS  DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 002/2018 PARA OS CARGOS DE MONITOR DE CRECHE E 

SECRETÁRIO ESCOLAR  
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Ortografia Oficial, uso da norma culta da língua, pontuação, reconhecimento e 
uso das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, pronome, 
preposição e conjunções, concordância nominal e verbal, regência nominal e 
verbal, conjugação de verbos, prefixo, sufixo, oração e seus termos, e 
estruturação do período, uso da crase, compreensão e interpretação de textos, 
organização textual. 
 
MATEMÁTICA 
Operações e propriedades com números inteiros, operações e problemas com 
números naturais, números fracionários, números decimais, romanos; as 
quatro operações; múltiplos e divisores; sistema monetário nacional; 
porcentagem; unidade de medida: comprimento, massa, tempo, razões e 
proporções; regra de três simples; potências e raízes; estatística: 
possibilidades e probabilidade; equações de 1º e 2º grau; juros simples; 
raciocínio lógico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Cultura Geral. Fatos políticos, históricos, geográficos econômicos e sociais do 
Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Ibatiba. 
 

CONTEÚDOS  DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 002/2018 PARA O CARGO DE MONITOR EDUCACIONAL E 

DE CUIDADOS ESPECIAIS 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação 
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância 
Verbal e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e 
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invariáveis e suas funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de 
Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do número 
de sílabas; Fonética e Fonologia. 
 
 
MATEMÁTICA 
Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, 
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico 
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, 
argumentos válidos. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Cultura Geral. Fatos políticos, históricos, geográficos econômicos e sociais do 
Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Ibatiba. 
 
 

 CONTEÚDOS  DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 002/2018 PARA OS CARGOS DE SERVENTE E 

MERENDEIRA 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de textos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Emprego das classes gramaticais e suas flexões. Sinônimos a antônimos. 
Separação de Sílabas. 
 
 
MATEMÁTICA 
Números e sistema de numeração. Operações com números naturais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão). Operações com números racionais (frações 
e decimais). Polígonos: elementos e classificação. Leitura, análise e 
interpretação de informações através de gráficos e tabelas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Cultura Geral. Fatos políticos, históricos, geográficos econômicos e sociais do 
Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de Ibatiba. 
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ANEXO III 
 

 CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA OS 
CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

002/2018 
 
 

ETAPA PONTUAÇÃO 
Prova Escrita contendo 30 questões de Múltipla 

Escolha sendo 10 questões de Língua 
Portuguesa, 10 questões de Matemática e 10 

questões de Conhecimentos Gerais 

1,0 (um) ponto por cada acerto 
na resposta de cada questão 

Tempo de serviço no cargo e função pleiteados 
(serão considerados os últimos 24 meses 

consecutivos ou não, até dezembro de 2017) 

0,1 (um décimo) de ponto para 
cada mês completo trabalhado 
nas redes públicas de ensino 

deste ou de outros municípios, 
das esferas estadual e federal, 

ou na rede privada. 
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO             TOMADA DE PREÇOS              
008/2017              EDITAL RETIFICADO

Publicação Nº 115388

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

008/2017

EDITAL RETIFICADO

A Prefeitura Mun. de Ibiraçu, torna público que realizará 
às 08 horas do dia 29/01/2018, licitação na modalidade 
tomada de preços, tendo como objeto contratação de em-
presa de engenharia civil necessários para a execução de 
serviços de construção de PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO – 
MODELO 2 no Bairro Elias Bragatto, neste Município, com 
escritório administrativo, playground, academia popular e 
paisagismo, com fornecimento de materiais e mão de obra 
qualificada a pedido da SEMOSI. O edital e seus anexos 
deverão ser retirados através do site www.ibiracu.es.gov.
br, e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Adonias Ramos

Presidente da CPL

RESULTADO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 097/2017

Publicação Nº 115364

RESULTADO DA AMOSTRA REFERENTE AO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 097/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público o resultado 
das amostras apresentadas na SEMARH referente ao PP nº 
097/17. Foi aprovado o item 02 da empresa EMPORIO 95 
GRAUS LTDA ME,

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP Nº 097/2017
Publicação Nº 115363

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do PP acima citado. Declara vencedora do item 02 Empre-
sa: EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME e vencedora do item 03 
a empresa MERCEARIA ANASTACIA LTDA ME. Os itens 01 
e 04 foram Fracassados.

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP Nº 098/2017
Publicação Nº 115419

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do PP acima citado. Declara vencedora do item 02 Empre-
sa: N NUNES COMÉRCIO DIST. LTDA EPP. O item 01 foi 
Fracassado.

Luana Guasti

Pregoeira

http://www.ibiracu.es.gov.br
http://www.ibiracu.es.gov.br
mailto:licitacao.ibiracu@
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PE N° 
001/2018

Publicação Nº 115348

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 001/2018

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna 
público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, dia 25/01/2018 às 08h30min, através 
do site www.bll.org.br, cujo objeto é a aquisição de cestas 
básicas. EDITAL através dos sites: www.itarana.es.gov.br, ou 
www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4917.

Itarana, 11 de janeiro de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

PORTARIA N° 551/2018
Publicação Nº 115347

PORTARIA Nº 551/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “c” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação do Servidor no processo ad-
ministrativo nº 004568/2017.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do primeiro aditivo ao contrato 
de prestação de serviços abaixo discriminado, com o prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de 02 de janeiro de 2018 encerrando-se em 31 de 
dezembro de 2018, cujo objeto é a Prestação de serviços 
de coleta, transporte, tratamento, e destinação final de 
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, o servidor indicado: 
KAIQUY DALMONECH, matrícula nº 003496.

Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá 
sofrer alterações mediante a publicação do corresponden-
te aditamento.

DADOS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 
025/2017

Contrato N°: 025/2017

Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE REÍDUOS SÓLIDOS 
DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SAN-
TO - CONDOESTE

Valor total do Contrato: R$ 24.387,60 (vinte e quatro mil 
trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

http://www.bll.org.br
http://www.itarana.es.gov.br/
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XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 11 de janeiro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

KAIQUY DALMONECH

PORTARIA N° 553/2018
Publicação Nº 115392

PORTARIA Nº 553/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “c” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 

aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação do Servidor no processo ad-
ministrativo nº 004569/2017.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato de rateio abaixo 
discriminado, com o prazo de vigência a partir da data de 
02 de janeiro de 2018 encerrando-se em 31 de dezembro 
de 2018, cujo objeto é ratear as despesas do Consórcio 
entre os Consorciados nos termos do artigo 8.° da Lei N° 
11.107/2005, do Contrato de Consórcio Público e de seu 
Estatuto Social, tendo por fim o alcance dos objetivos des-
critos nos incisos I a V do artigo 5° do Estatuto Social, o 
servidor indicado: EDSON QUIEL ALVES DO NASCIMENTO, 
matrícula nº 003497.

Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá 
sofrer alterações mediante a publicação do corresponden-
te aditamento.

DADOS DO CONTRATO DE RATEIO

Contrato N°: 209/2017

Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE REÍDUOS SÓLIDOS 
DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SAN-
TO - CONDOESTE

Valor total do Contrato: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;
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IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 11 de janeiro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

EDSON QUIEL ALVES DO NASCIMENTO

PORTARIA N° 554/2018
Publicação Nº 115416

PORTARIA Nº 554/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que a servidora GISELLI DE SOUZA, lotada 
na Secretaria Municipal de Assistência Social encontra-se 
em seu período de férias.

Considerando-se que a mesma solicitou licença sem ven-
cimentos por um período de 12 (doze) meses e com isso 
não haverá possibilidade da servidora continuar realizando 
o acompanhamento e a fiscalização dos contratos.

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação n° 225/2017.

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor MARCELO BUGE, matrícula nº 
003526, lotado na Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, como fiscal dos Contratos, Atas de Registros de Pre-
ços e Termos de Fomento abaixo discriminados:

CONTRATO Nº: 057/2017

Contratada: ALINE COAN BIROLI 08635384777

Objetivo: Prestação de Serviços Sonorização.

Ata de Registro de Preços: nº 016/2017

Contratada: VIAÇÃO POR DO SOL LTDA – ME

Objetivo: Prestação de Serviços de Transporte.

Ata de Registro de Preços: nº 017/2017

Contratada: ZE TRANSPORTES LTDA – ME

Objetivo: Prestação de Serviços de Transporte.

Ata de Registro de Preços: nº 018/2017

Contratada: COMERCIAL MATTEDI LTDA

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.

Ata de Registro de Preços: nº 019/2017

Contratada: DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA ME

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.

Ata de Registro de Preços: nº 020/2017

Contratada: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.

Ata de Registro de Preços: nº 021/2017

Contratada: JP PREMOLDADOS LTDA ME

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.

Ata de Registro de Preços: nº 022/2017

Contratada: JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.
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Ata de Registro de Preços: nº 023/2017

Contratada: MATEGUAÇU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA – ME

Objetivo: Fornecimento de Materiais de Construção.

Dados do Termo de Fomento nº 001/2017: Associação 
Pestalozzi de Itarana

Objeto: Repasse de Recursos do PCD do Governo Estadual 
confinanciados Fundo a Fundo junto à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, para serem utilizados no custeio das 
despesas (combustíveis, manutenção dos veículos, gêne-
ros alimentícios, higiene e limpeza) no valor total de R$ 
13.758,00 (treze mil setecentos e cinquenta e oito reais).

Dados do Termo de Fomento nº 002/2017: Associação 
Pestalozzi de Itarana

Objeto: Repasse de Recursos para serem utilizados no 
custeio das despesas realizadas pela administração da En-
tidade, através do Pagamento do RH, conforme a NOB-RH 
do SUAS no valor total de R$ 53.004,00 (cinquenta e três 
mil e quatro reais).

Dados do Termo de Fomento nº 003/2017: Associação 
Pestalozzi de Itarana

Objeto: Repasse de Recursos para serem utilizados no 
custeio das despesas realizadas pela Entidade com Mate-
rial de Expediente, Papelaria e Serviços Gráficos no valor 
total de R$ 7.040,41 (sete mil quarenta reais e quarenta 
e um centavos).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 11 de janeiro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

MARCELO BUGE

PORTARIA Nº 552/2018
Publicação Nº 115344

PORTARIA Nº 552/2018

NOMEIA A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO DA PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019, DE 
13 DE JULHO DE 2014.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legalmente conferidas, previstas 
no Art. 84 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014 que estabelece normas para as par-
cerias voluntárias envolvendo ou não recursos financeiros 
entre a administração pública e as organizações da socie-
dade civil;

CONSIDERANDO a necessidade de constituição da comis-
são de Monitoramento e Avaliação, de que tratam, respec-
tivamente, os incisos X e XI da Lei Federal n° 13.019, de 
31 de julho de 2014;

Resolve:

Art. 1º Nomear como membros da Comissão de Monitora-
mento e Avaliação da Parceria celebrada no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social com a Organização 
da Sociedade Civil de que trata a Lei Federal n° 13.019, 
de 31 de julho de 2014, os servidores públicos, a seguir 
relacionados:

· MARCELO BUGE – Agente Administrativo
· NATHALIE HELEN DO CARMO OLIVEIRA PIGNATON - As-
sistente Social
· NAIARA RIZZI COLOMBO – Psicóloga

Parágrafo Único: Os membros da comissão não receberão 
gratificação ou qualquer espécie de vantagem pecuniária 
em razão do exercício das suas funções:

Art. 2º Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação 
de Parceria, sem prejuízo de outros deveres e prerrogati-
vas previstos em lei, exercer as seguintes funções:

I – Monitorar e Avaliar as parcerias celebradas com a Or-
ganização da Sociedade Civil;

II – Realizar visitas in loco às entidades;

III – Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa de 
satisfação com os beneficiários do plano de trabalho da 
parceria;

IV – Fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor e em 
parceria com o Fiscal do Termo de Fomento, a prestação 
de contas da Organização da Sociedade Civil;

V – Homologar relatório técnico de monitoramento e ava-
liação emitido pela Administração Pública.
Art. 3º As deliberações e as decisões da Comissão serão 
tomadas mediante o expresso consentimento da maioria 
absoluta de seus membros.

Art. 4º Para o desempenho de suas funções, a Comis-
são de que trata esta Portaria poderá, mediante expressa 

autorização do Gestor da Parceria, valer-se de apoio téc-
nico de terceiros.

Art. 5° A Comissão de que trata o art. 1° desta Portaria é 
vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 6° As despesas decorrentes com a execução desta 
Portaria correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 11 de 
janeiro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 555/2018
Publicação Nº 115438

PORTARIA Nº 555/2018

Nomeia Chefe de Divisão na Secretaria Municipal de Des-
porto, Cultura e Turismo - SEDECULT.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições conferidas no art. 84, V da Lei 
Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 000202/2018, de 10 de janeiro de 2018, 
da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo – 
SEDECULT.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear BRENO FIOROTTI MAURI, para exercer o 
cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Produção e 
Difusão Cultural na Secretaria Municipal de Desporto, Cul-
tura e Turismo – SEDECULT, conforme a Lei Complementar 
008/2011, a partir de 11 de janeiro de 2018, encerrando 
em 31/12/2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana, 11 de janeiro 
de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana
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Laranja da Terra

Prefeitura

ADITIVOS E CONTRATOS DIVERSOS 001
Publicação Nº 115382

TERMO ADITIVO N° 001/2017 AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 006/2017 - FMAS.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Laranja da Terra.

CONTRATADA: Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda.

OBJETO: Aquisição de 950 cestas básicas para atender o 
Programa de Segurança Alimentar e Nutricional nos Servi-
ços Assistenciais, conforme edital do Pregão Presencial n° 
001/2017 e anexos.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 06/09/2018.

TERMO ADITIVO N° 001/2017 AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 006/2017.

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

LOCADORA: PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LU-
TERANA EM SÃO JOÃO DE LARANJA DA TERRA.

OBJETO: Locação de um Imóvel situado a Rua Atílio Paine, 
s/nº, Bairro Belo Vista, neste Município, para instalação e 
funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

VALOR GLOBAL: R$ 22.275,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/11/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

Unid. Orç.: 006 – Secretaria Municipal de Educação;

Função: 12 – Educação;

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0010 – Manutenção de Programas da Secreta-
ria Municipal de Educação;

Código: 005006.1212200102.026 – Manutenção e Admi-
nistração da Secretaria de Educação;

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica;

Fonte de Recurso: 11010000 – MDE.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: JOSE MARINO FAGANELO EIRELI ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a presta-
ção de serviços mecânicos, corretivos e preventivos nas 
máquinas e veículos da linha pesada da Frota Municipal, 
conforme especificações e quantitativos estimados, discri-
minado no Termo de Referência - Anexo I, de acordo com 
a necessidade do Órgão, através da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos.

VALOR GLOBAL: R$ 71.200,00.

VIGÊNCIA: 12 meses, ou seja, de 02/01/2018 a 
31/12/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-
VIÇOS URBANOS.

Unidade: 012 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos.

Função: 04 - Administração;

Subfunção: 122 – Administração Geral;

Programa: 0025 – Manutenção e Administração da Secre-
taria de Obras e Serviços Urbanos;

Projeto/Atividade: 009012.0412200252.080 – Manuten-
ção de Máquinas e Veículos da Sec. De Obras e Serv. Ur-
banos.

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.

Fonte de Recurso:

- 10000000 – Recursos Ordinários.

- 16040000 – Royalties do Petróleo.

ÓRGÃO: 007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO.

Unidade Orçamentária: 009 – Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico.

Função: 20 – Agricultura;

Subfunção: 606 – Extensão Rural;

Programa: 0017 – Manutenção da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico;

Projeto/Atividade: 007009.2060600172.056 – Manuten-
ção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico;

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica.
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Fonte de Recurso:

- 10000000 – Recursos Ordinários.

- 16040000 – Royalties do Petróleo.

TERMO ADITIVO N° 001/2017 AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 002/2017.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Laranja da Terra.

CONTRATADA: FABIOLA SCHRAIBER.

OBJETO: Locação de um imóvel situado a Rua Pedro Mer-
candelli, s/nº, Centro – Laranja da Terra-ES, para insta-
lação e funcionamento do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

VALOR GLOBAL: R$ 11.000,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/11/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 012 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DE LARANJA DA TERRA

Unidade: 015 – Fundo Municipal de Assistência Social de 
Laranja da Terra;

Função: 08 – Assistência Social;

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária;

Programa: 0042 – Manutenção dos Programas da Assis-
tência Social;

Projeto/Atividade: 012015.0824400422.141 – Manuten-
ção e Administração do Fundo Municipal de Assistência 
Social;

Elemento de Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física;

Fontes de Recursos:

16040000 – Royalties do Petróleo;

19990000 – Outros Recursos de Aplicação Vinculada.

TERMO ADITIVO N° 001/2017 AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 010/2017.

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

LOCADOR: LUCIANO NITZ.

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Avenida Davi 
Schraiber, s/nº. Centro, Laranja da Terra-ES, para localiza-
ção e funcionamento do depósito de materiais da Secreta-
ria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R$ 7.150,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/11/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 005 – Secretaria Municipal de Educação;

Unidade: 006 – Secretaria Municipal de Educação;

Função: 12 – Educação;

Subfunção: 122 – Administração Geral;

Programa: Manutenção dos Programas da Secretaria de 
Educação;

Projeto/Atividade:005006.1212200102.026 – Manutenção 
e Administração da Secretaria de Educação;

Elemento de Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física;

Fonte de Recurso: 11010000 – MDE.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2018.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Laranja da 
Terra.

CONTRATADA: GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender a 
Unidade Mista de Saúde São João Batista, conforme pla-
nilha do anexo I ao presente Contrato, conforme com o 
Edital do Pregão Presencial nº 018/2017 – Sistema de Re-
gistro de Preços.

VALOR GLOBAL: R$ 46.840,00.

VIGÊNCIA: 02/01/2018 a 31/12/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA 
DA TERRA.

Unidade Orçamentária: 014 – Fundo Municipal de Saúde 
de Laranja da Terra.

Código: 011014.103010062.107 – Manutenção e Adminis-
tração da US3 Mista São João Batista.

Elemento de Despesa: 3390300000 –Material de Consu-
mo.

Fontes de Recursos:

- 12010000: Recursos Próprios - Saúde.

- 16040000: Royalties do Petróleo.

- 16050000: Royalties do Petróleo Estadual.

- 32010000: Recursos Próprios – Saúde.
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Mantenópolis

Prefeitura

 059-2017 - PREGÃO PRESENCIAL
Publicação Nº 115394

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

PREGÃO PRESENCIAL

N° 059/2017

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu 
pregoeiro e Equipe de Apoio torna público que fará realizar 
a licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE DADOS 
PARA ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS NO EXERCICIO DE 2018, que será realizada no dia 
26 de janeiro de 2018. Protocolo: até o dia 26 de janeiro 
de 2018 as 08:40min, nas dependências da Prefeitura Mu-
nicipal de Mantenópolis. A íntegra do Edital se encontra 
disponível para download no sítio eletrônico, ww.manteno-
polis.es.gov.br <http://www.mantenopolis.es.gov.br> ou 
por solicitação formal junto ao Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, situada na Avenida Presidente Vargas, n° 545, 
centro, neste Município, no horário das 08:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 16:30 h., dias úteis. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 11 de janeiro de 2018.

ERMINIO MARTINS DE JESUS

Pregoeiro da P.M.M.

001-2018 - PREGÃO PRESENCIAL - URNAS 
MORTUÁRIAS

Publicação Nº 115395

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO

N° 001/2018

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu 
pregoeiro e Equipe de Apoio torna público que fará re-
alizar a licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO ESTIMADA 
DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADO E PREPARAÇÃO DE 
CORPOS PARA ATENDIMENTO DOS CIDADAOS MANTENO-
POLITANOS QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINACEIRAS NO 
PERIODO DE 12 MESES, que será realizada no dia vinte e 
seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito. 
Protocolo: até o dia vinte e seis dias do mês de janeiro 
do ano de dois mil e dezoito as 13:40min, nas depen-
dências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis. A íntegra 
do Edital se encontra disponível para download no sítio 
eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br <http://www.

mantenopolis.es.gov.br> ou por solicitação formal junto 
ao Setor de Protocolo desta Prefeitura, situada na Aveni-
da Presidente Vargas, n° 545, centro, neste Município, no 
horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 h., dias 
úteis. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone (27) 3758 2916..

Mantenópolis/ES, 11 de janeiro de 2018.

ERMINIO MARTINS DE JESUS

Pregoeiro da P.M.M.

AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO 
006-2017

Publicação Nº 115414

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO

Nº- 006/2017

OBJETO: A contratação de empresa especializada para 
Construção e Implantação do Polo – Academia de Saúde, 
neste Município.

EMPRESA VENCEDORA:

1) SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, totalizando 
o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anual.

Mantenópolis/ES, 11 de janeiro de 2018.

Kleber Alessandro da Silva

Presidente da CPL
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Marechal Floriano

Prefeitura

CP 01/18
Publicação Nº 115399

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e de empreendedor familiar rural, destinado as 
necessidades da alimentação escolar dos alunos matricu-
lados nas creches, pré-escolas e ensino fundamental e EJA 
da rede municipal de ensino.

ABERTURA: 05/02/2018 às 13hs

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.
es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 12 
às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 12 de Janeiro de 2018.

MARILENE JAHRING

PRESIDENTE DA CPL

DELIBERAÇÃO CONSEMARH N° 11/2017
Publicação Nº 115457

DELIBERAÇÃO CONSEMARH

Nº 11/2017

Processo CONSEMARH Nº: 010/2017

Recorrente: João Nicolau Stein

Assunto: Solicita autorização para intervenção em Área de 
Preservação Permanente – APP.

Visto e discutido o processo na 3ª Reunião Extraordinária, 
em 17/11/2017, acordaram os Senhores Conselheiros, por 
maioria simples, por deferir a solicitação. Desta forma, fica 
autorizada a intervenção em Área de Preservação Perma-
nente – APP mediante compensação.

A deliberação encontra-se na íntegra anexa ao respectivo 
processo que se encontra nas dependências da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEME-
ARH.

Marechal Floriano, 29 de Novembro de 2017.

SERGIO LUIZ FERREIRA

Presidente do CONSEMARH

ERRATA PP 01
Publicação Nº 115377

ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

O Município de Marechal Floriano, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna pública a ERRATA DO EDITAL do Pregão Presen-
cialn° 001/18, que tem por objeto a Contratação de servi-
ços de transporte escolar para alunos da Rede Estadual de 
ensino das escolas de Marechal Floriano, conforme segue:

No item 9.2.6 letra “e” do Edital onde se lê: Certificado de 
Regularidade da empresa e cadastro de veículo compatí-
vel com as atividades de Transporte Escolar, emitidos pelo 
DETRAN; Leia-se: Certificado de Regularidade do veículo 
compatível com as atividades de Transporte Escolar, emi-
tidos pelo DETRAN.

No item 9.2.6 letra “i”, fica acrescentado:

i.1) Em caso de empresa, será aceito declaração, assinada 
pela proponente e pelo motorista, comprometendo-se em 
realizar o serviço do referido lote.

i.1.1) Por ocasião da assinatura do contrato a proponen-
te deverá apresentar o registro na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do motorista indicado no item anterior.

No item 17.4 do Edital onde se lê: Recebimento Definitivo 
da obra; Leia-se: Recebimento Definitivo do Serviço.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido 
Edital.

Marechal Floriano/ES, 10 de janeiro de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

ERRATA PP 02
Publicação Nº 115378

ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018

O Município de Marechal Floriano, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna pública a ERRATA DO EDITAL do Pregão Presen-
cial n° 002/18, que tem por objeto a Contratação de servi-
ços de transporte escolar para alunos da Rede Municipal de 
ensino das escolas de Marechal Floriano, conforme segue:

No item 9.2.6 letra “e” do Edital onde se lê: Certificado de 
Regularidade da empresa e cadastro de veículo compatí-
vel com as atividades de Transporte Escolar, emitidos pelo 

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
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DETRAN; Leia-se: Certificado de Regularidade do veículo 
compatível com as atividades de Transporte Escolar, emi-
tidos pelo DETRAN.

No item 9.2.6 letra “i”, fica acrescentado:

i.1) Em caso de empresa, será aceito declaração, assinada 
pela proponente e pelo motorista, comprometendo-se em 
realizar o serviço do referido lote.

i.1.1) Por ocasião da assinatura do contrato a proponen-
te deverá apresentar o registro na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do motorista indicado no item anterior.

No item 17.4 do Edital onde se lê: Recebimento Definitivo 
da obra; Leia-se: Recebimento Definitivo do Serviço.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido 
Edital.

Marechal Floriano/ES, 10 de janeiro de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

TP 01/18
Publicação Nº 115398

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano-ES, torna pú-
blico a realização de licitação, em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93, conforme segue:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra de recapeamento asfáltico e sinalização 
horizontal nas Ruas, Avenida Arthur Hasse e suas trans-
versais; Rua Azaleia, Rua Hortência, Rua das Rosas, Rua 
Armando A. Walsch e suas transversais; Rua Ercílio Hen-
rique P. Neves, Rua Carlos Hand, Rua João José Taquetti, 
Rua Gustavo Hertel, no município de Marechal Floriano-ES, 
na forma do Convênio n° 016/2017 SEDURB/PMMF

ABERTURA: 02/02/2018 às 14 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br , no 
site www.marechalfloriano.es.gov.br e nos Telefones (27) 3288-
1111/1367, de 12 às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 12 de janeiro de 2018.

Marilene Jähring

Presidente da CPL

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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Montanha

Prefeitura

 SUSPENSÃO PREGÃO 042/2017
Publicação Nº 115442

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº042 /2017

A prefeitura Municipal de Montanha/ES comunica a sus-
pensão do Pregão Presencial n° 042/2017, enquanto ana-
lisa a impugnação ao Edital apresentada pela empresa 
EMANUEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME, devendo 
marcar nova data para a sessão de julgamento do referido 
certame licitatório. Montanha, 11 de janeiro de 2018.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E CONTRATO PRE-
GÕES 037/038/2017 FMS

Publicação Nº 115465

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO 037/2017

AVISO ADJUDICAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/ES torna público que as em-
presas: AUTO PEÇAS ZOTELLI LTDA E SERVICENTRO OLI-
VEIRA RIOS LTDA foram as vencedoras do Pregão Presen-
cial nº 037/2017 cujo objeto é a aquisição de material 
de consumo/ combustiveis e outros materiais destinado a 
frota de veiculos do FMS deste Municipio.

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO 038/2017

AVISO ADJUDICAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/ES torna público que a em-
presa ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA foi a ven-
cedora do Pregão Presencial nº 038/2017 cujo objeto é 
a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de 
locação de veiculos para transporte de pacientes deste Mu-
nicipio.

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DE CONTRATO

N°002/2018

PREGÃO 038/2017

Contratante: Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA OB-
JETO: Contratação de empresa Para fornecimento de ma-
terial de

Consumo/combustível e outros materiais destinados ao 
FMS deste Município.

VALOR: R$ 1.126,800(um milhão cento e vinte seis mil e 
oitocentos reais ).

LICITAÇÃO: PREGÃO 038/2017.

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Leila M.C.Baltar Rodrigues.

Gestora do FMS.

FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE

RESUMO DE CONTRATO

N°003/2018

PREGÃO 001/2017

Contratante: Fundo Municipal de Saúde.

Contratada: AUTO PEÇAS ZOTELLI LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa

Para fornecimento de material de

Consumo/combustível e outros materiais destinados ao 
FMS deste Município.

VALOR: R$ 13.573,60(treze mil quinhentos e setenta e 
três reais e sessenta centavos).

LICITAÇÃO: PREGÃO 037/2017.

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Leila M.C.Baltar Rodrigues.

Gestora do FMS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DE CONTRATO

N°004/2018

PREGÃO 037/2017

Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
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Contratada: SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa

Para fornecimento de material de

Consumo/combustível e outros materiais destinados ao 
FMS deste Município.

VALOR: R$ 943.556,50(novecentos e quarenta e três mil 
quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

LICITAÇÃO: PREGÃO 0037/2017.

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Leila M.C.Baltar Rodrigues.

Gestora do FMS.

PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO PREGÃO 043/2017
Publicação Nº 115467

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES.

PREGÃO 043/2017.

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES torna público que 
as empresas AUTO POSTO LITORAUTO LTDA E AUTO PEÇAS 
ZOTELLI LTDA foram as vencedoras do Pregão Presencial 
nº 043/2017 cujo objeto é o fornecimentos de combustí-
veis e outros materiais destinados à frota de veículos de 
diversos setores deste município.

Montanha, 11 de janeiro de 2018.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

PUBLICAÇÃO CONTRATO PREGÃO 020/2017 
FMAS

Publicação Nº 115494

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DE CONTRATO

N°001/2018

PREGÃO 020/2017

Contratante: Fundo Municipal de Assistência social.

Contratada: AUTO PEÇAS ZOTELLI LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa

Para fornecimento de material de

Consumo/combustível e outros materiais destinados ao 
FMAS deste Município.

VALOR: R$ 914,00(novecentos e quatorze reais).

LICITAÇÃO: PREGÃO 020/2017.

Montanha, 11 de janeiro de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor do FMAS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DE CONTRATO

N°002/2018

PREGÃO 020/2017

Contratante: Fundo Municipal de Assistência social.

Contratada: AUTO POSTO LITORAUTO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa

Para fornecimento de material de

Consumo/combustível e outros materiais destinados ao 
FMAS deste Município.

VALOR: R$ 90.634,00(noventa mil seiscentos e trinta e 
quatro reais).

LICITAÇÃO: PREGÃO 020/2017.

Montanha, 11 de janeiro de 2018.

ODAIR PANCIERI SALLIM

Gestor do FMAS.
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Piúma

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO - PRE-
GÃO PRESENCIAL 002/2018

Publicação Nº 115522

AVISO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 002/2018

Processo nº 10.006/2017

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro 
Oficial, torna Público SUSPENSÃO e REPUBLICAÇÃO de Li-
citação, na Modalidade “Pregão Presencial”, objetivando a 
“Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços para manutenção preventiva, corretiva, remode-
lação, eficientização e de ampliação do sistema de ilumi-
nação pública do município de Piúma/ES, em atendimento 
à demanda da Secretaria Mun. de Obras e Serviços”, con-
forme as Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser 
adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º 
Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pen-
drive, solicitado através do e-mail pregao@piuma.es.gov.
br e/ou no site da Prefeitura http://www.controladoria.
piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 
13h00m às 13h15m do dia 24/01/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 13h15m 
do dia 24/01/2018.

Piúma,11 de Janeiro de 2018.

Valério N. Bourguignon

Pregoeiro Oficial – PMP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 115521

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 041/2017

Processo nº 13.857/2017

O MUNICÍPIO DE PIÙMA/ES, através do seu Pregoeiro 
torna público resultado da licitação em referência, cujo 
objeto é Contratação de Empresa especializada na loca-
ção de Trio Elétrico para atender a demanda da Secre-
taria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Processo 
devidamente homologado pelas autoridades requeren-
tes conforme Decreto 1.118/2017, em 11/01/2018, em 
atendimento à Lei nº 8.666/93. Empresa Vencedora: 

Reconcavo Entretenimentos e Eventos Ltda ME, CNPJ Nº 
09.419.692/0001-81. Itens 01 e 02. O Valor Global é de 
R$ 375.300,00 (Trezentos e setenta e cinco mil e trezentos 
reais).

Piúma, 11 de janeiro de 2017.

Valério N. Bourguignon

Pregoeiro Oficial - PMP

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
mailto:pregao@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
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Presidente Kennedy

Prefeitura

DISPENSA
Publicação Nº 115452

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
PROCESSO Nº 030734/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e o Sr. Clau-
denir Ramos. O Secretário Municipal de Assistência Social, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral do Município, com 
fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, 
ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado 
na Rua Átila Vivácqua, nº 894, Centro, Presidente Kenne-
dy/ES, com Inscrição Municipal nº 01010320250001, para 
abrigar a família da Sra. Celeste Vieira, que se encontra 
em situaçao de Vulnerabilidade Social, por um período de 
12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 11 de janeiro de 2018.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 115491

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 031933/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
AN Produções Ltda ME. A Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procura-
doria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação 
de empresa para apresentação de Show Musical Artístico 
com a Banda Musical Prateado, para apresentação na Orla 
da Praia de Marobá, no dia 14 de janeiro de 2018, para a 
Programação do VERÃO 2018, no valor de R$ 13.000,00 
(treze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de janeiro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 000396/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Márcio Alexandre Dumbrosck Luzes ME. A Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, In-
ciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna públi-
co, à Contratação de empresa para apresentação de Show 
Musical Artístico com o cantor Beto Kauê, para apresenta-
ção na Orla da Praia de Marobá, no dia 13 de janeiro de 
2018, para a Programação do VERÃO 2018, no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de janeiro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 000397/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Denilson Augusto Marinato 11773470752. A Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, In-
ciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna públi-
co, à Contratação de empresa para apresentação de Show 
Musical Artístico com o cantor Odair de Paula, para apre-
sentação na Orla da Praia das Neves, no dia 14 de janeiro 
de 2018, para a Programação do VERÃO 2018, no valor de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de janeiro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 000498/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: M. Celso de S. Alves ME. A Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da 
Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contra-
tação de empresa para apresentação de Show Musical Ar-
tístico com a Banda Lorensom, para apresentação na Orla 
da Praia das Neves, no dia 14 de janeiro de 2018, para a 
Programação do VERÃO 2018, no valor de R$ 13.000,00 
(treze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de janeiro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 000501/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Niumar Barbosa São Teago 08198628789. A Secreta-
ria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vis-
ta do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 
25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público, à Contratação de empresa para apresentação de 
Show Musical Artístico com Mateus Matos e Murilo, para 
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apresentação na Orla da Praia de Marobá, no dia 14 de 
janeiro de 2018, para a Programação do VERÃO 2018, no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de janeiro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

P.E. 002/2018
Publicação Nº 115487

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

002/2018

PROCESSO Nº 26725/2017

O município de Presidente Kennedy-ES, através da prego-
eira oficial, torna público aos interessados que fará reali-
zar licitação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo 
menor preço para contratação de empresa especializada 
em serviços funerários (ornamentação, translado e forne-
cimento de urnas) para atender as demandas da secreta-
ria de assistência social com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e 
empresa de pequeno porte. O edital estará disponível nos 
sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br 
ou no setor de licitação, localizado na Rua Antônio Jaques 
Soares, 54, Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), nos 
dias úteis de 12:00 às 18:00h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h30min do dia 
24/01/2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 15h30min 
do dia 24/01/2018.

Presidente Kennedy, 11/01/2018

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PE 002/2018
Publicação Nº 115384

AVISO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO PRESENCIAL N°002/2018

OBJETO: Contração de serviços de hospedagem para as 
Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, Assistência 
social e Esporte e Lazer para o exercício de 2018.

ABERTURA DA SESSÃO: 13h do dia 25/01/2018.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 11 de janeiro de 2018

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO 016/2018
Publicação Nº 115345

DECRETO Nº 016/2018

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESA-
PROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação constante no processo nº 
16183/2017;

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarado de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, um lote de 
terra medindo 3.747,84m² (três mil, setecentos e quaren-
ta e sete metros, oitenta e quatro centímetros quadrados), 
pertencente a uma área de terra medindo 1.514.502,05m² 
(um milhão, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e dois 

metros e cinco centímetros quadrados), de propriedade do 
Sr. Elias Gonring, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
131.216.857-91 e CI nº 175.833-ES, e de sua esposa De-
leuze Maria Coffler Gonring, brasileira, casada, portadora 
do CPF nº 070.377.897-80 e CI nº 1.343.617-ES, situado 
no lugar denominado Vinte e Cinco de Julho, neste Muni-
cípio de Santa Teresa/ES, confrontando-se ao Norte com 
Idaury Casotti e Wanni Lopes Rozado; ao Sul com Antonio 
Possatti e Miguel Margon; a Leste com Idaury Casotti; a 
Oeste com Floriano Briel e quem mais de direito, conforme 
Certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de 
Santa Teresa, no livro nº 2, Matrícula 1312.

Art. 2.º A desapropriação constante no Artigo 1º deste 
Decreto tem como objetivo o acesso a barragem e ao en-
torno da mesma que está sendo construída pelo Governo 
do Estado do Espírito Santo naquela Localidade.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 017/2018
Publicação Nº 115358

DECRETO Nº 017/2018

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA RURAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação protocolada sob o nº 
16182/2017;

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública a área de ter-
ra a ser doada ao Município de Santa Teresa, sem ônus 
para o mesmo, medindo 2.372,47m² (dois mil, trezen-
tos e setenta e dois metros, quarenta e sete centíme-
tros quadrados), pertencente a uma área de terra rural 
medindo 565.000,00m² (quinhentos e sessenta e cinco 
mil metros quadrados), de propriedade do Sr. Américo 

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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Maria Dalmonech, brasileiro, separado judicialmente, CPF 
nº 621.795.007-34 e CI nº 574.321-ES e da Srª. Tel-
ma Zanotti Cardoso Frohelich, brasileira, viúva, CPF nº 
077.557.497-03 e CI nº 10.444.597-MG, situado no lugar 
denominado Rio Perdido, Alto Santa Maria, nesta Cidade 
e Comarca de Santa Teresa/ES, confrontando-se ao Norte 
com pedreiras; ao Sul com Américo Dalmonech; a Leste 
com Salvador e Juberto Baroni; a Oeste com Adilson e Júlio 
Corteletti e quem mais de direito, registrada no Cartório do 
Primeiro Ofício desta Comarca, sob nº 2004, no livro nº 2.

Art. 2.º A área constante no artigo 1º deste Decreto é des-
tinada a área alagada e área de preservação permanente 
da barragem em Rio Perdido neste Município, a qual será 
doada sem encargos.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 014-2018 - EXONERA FG-2 - CAS-
SIANI ANGELI

Publicação Nº 115350

DECRETO Nº 014/2018

EXONERA CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO O Prefeito 
Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada CASSIANI ANGELI, Servidora Efe-
tiva, da Função Gratificada de Chefe do Setor de Planeja-
mento, referência FG-2 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, 
com efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2018, revogadas 
às disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 11 
de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 015-2018 - NOMEIA ASSESSOR DE 
GABINETE - LUCIANO PRATTI

Publicação Nº 115352

DECRETO Nº 015/2018

NOMEIA ASSESSOR DE GABINETE O Prefeito Municipal de 
Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado LUCIANO PRATTI, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabi-
nete, referência VC-11 da Lei Municipal n° 1.933/2008 e 
alterações.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 16 de 
janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 11 
de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 018/2018 - HOMOLOGA O PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SME-
D/N.º 003/2017, PARA CONTRATAÇÃO EM 
REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, DE 
PROFISSIONAIS HABILITADOS DO MAGISTÉ-
RIO E CONVOCA OS CANDIDATOS PARA ESCO-
LHA DE VAGAS E ASSINATURA DE CONTRATO

Publicação Nº 115390

DECRETO Nº 018/2018

HOMOLOGA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDI-
TAL/SMED/N.º 003/2017, PARA CONTRATAÇÃO EM REGI-
ME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, DE PROFISSIONAIS 
HABILITADOS DO MAGISTÉRIO E CONVOCA OS CANDIDA-
TOS PARA ESCOLHA DE VAGAS E ASSINATURA DE CON-
TRATO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a Legislação Municipal vigente e o Artigo 37 
da Constituição Federal;

Considerando o processo protocolado sob o n.º 
015627/2017 da Secretaria Municipal de Educação;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologado, para que produza seus jurídi-
cos e legais efeitos, o Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado do Município de Santa Teresa para contratação 
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em regime de Designação Temporária, de Profissionais Ha-
bilitados do Magistério, iniciado por meio do Edital/SMED/ 
N.º 003/2017.

Art. 2.º Convoca os Candidatos do Processo Seletivo Sim-
plificado do Município de Santa Teresa, Edital/SMED/ N.º 
003/2017 para escolha de vagas e assinatura de contrato 
conforme segue:

I) Escolha de vagas - dias 16 e 17 de janeiro de 2018;

II) Assinatura de contrato - dias 16 à 18 de janeiro de 
2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 019/2018 - HOMOLOGA O PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SME-
D/N.º 004/2017, PARA CONTRATAÇÃO EM 
REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, DE 
PROFISSIONAIS NÃO HABILITADOS DO MA-
GISTÉRIO E CONVOCA OS CANDIDATOS PARA 
ESCOLHA DE VAGAS E ASSINATURA DE CON-
TRATO.

Publicação Nº 115391

DECRETO Nº 019/2018

HOMOLOGA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDI-
TAL/SMED/N.º 004/2017, PARA CONTRATAÇÃO EM REGI-
ME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, DE PROFISSIONAIS 
NÃO HABILITADOS DO MAGISTÉRIO E CONVOCA OS CAN-
DIDATOS PARA ESCOLHA DE VAGAS E ASSINATURA DE 
CONTRATO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a Legislação Municipal vigente e o Artigo 37 
da Constituição Federal;

Considerando o processo protocolado sob o n.º 
015627/2017 da Secretaria Municipal de Educação;

DECRETA:

Art. 1.º Fica homologado, para que produza seus jurídi-
cos e legais efeitos, o Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado do Município de Santa Teresa para contrata-
ção em regime de Designação Temporária, de Profissionais 
Não Habilitados do Magistério, iniciado por meio do Edital/
SMED/ N.º 004/2017.

Art. 2.º Convoca os Candidatos do Processo Seletivo Sim-
plificado do Município de Santa Teresa, Edital/SMED/ N.º 
004/2017 para escolha de vagas e assinatura de contrato 
conforme segue:

I) Escolha de vagas: dia 17 de janeiro de 2018;

II) Assinatura de contrato: dias 17 à 18 de janeiro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/019/2018
Publicação Nº 115361

PORTARIA/CGAB Nº 019/2018

PRORROGA PRAZO DA PORTARIA/Nº 356/2017 QUE INS-
TAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E 
NOMEOU A COMISSÃO ENCARREGADA DA APURAÇÃO 
DOS FATOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 14506/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-
siderando o disposto no artigo 174 da Lei Municipal nº 
1.800/2007 – Estatuto dos Servidores Municipais de Santa 
Teresa-ES, e

Considerando a solicitação protocolada sob o nº 469/2018;

RESOLVE:

Art. 1.° Prorroga o prazo constante no Artigo 3º da Por-
taria/CGAB/nº 356/2017, que instaurou Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades contidas no Processo nº 14506/2017, pra-
ticadas pelo Servidor G.C., por mais 60 (sessenta) dias, a 
partir de seu vencimento.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/CGAB/020/2018
Publicação Nº 115360

PORTARIA/CGAB Nº 020/2018

PRORROGA PORTARIA/CGAB/388/2017 QUE INSTAUROU 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E NOMEOU A COMISSÃO 
ENCARREGADA DA APURAÇÃO DOS FATOS CONTIDOS NO 
PROCESSO Nº 13019/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o disposto na Lei Municipal nº 1.800/2007 – Estatuto 
dos Servidores Municipais de Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
497/2018;

RESOLVE:

Art. 1.° Prorroga o prazo constante no Artigo 3º da Por-
taria/CGAB/nº 388/2017 que instaurou Sindicância Admi-
nistrativa, com a finalidade de apurar possíveis irregulari-
dades contidas no Processo nº 13.019/2017, por mais 30 
(trinta) dias, a partir de seu vencimento.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/021/2018
Publicação Nº 115359

PORTARIA/CGAB N° 021/2018

INSTAURA COMISSÃO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação do Gabinete do Prefeito, proto-
colada sob o nº 160/2018;

RESOLVE:

Art. 1.° Instaura Comissão composta pelos servidores 
abaixo discriminados, para proceder o acompanhamento 
e monitoramento da Regularização Fundiária do Município 
de Santa Teresa.

a) Priscila Maria Pizziolo da Motta;

b) Samira Valadares Sperandio;

c) Cilezia Andreatta Schwartz;

d) Rosangela Maria Schimitd de Oliveira;

e) Alexandre de Assis Rosa;

f) Leni Cruz Mota;

g) Maciel Gonçalves;

h) Arnúbia Pezente.

Art. 2.° A Comissão a que se refere o Artigo anterior será 
coordenada pela Servidora Priscila Maria Pizziolo da Motta 
e terá como objetivo o acompanhamento e monitoramento 
do processo de Regularização Fundiária do Município de 
Santa Teresa.

Art. 3.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/022/2018
Publicação Nº 115346

PORTARIA/CGAB N° 022/2018

DESIGNA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1.° Designar Comissão composta pelos servidores 
abaixo discriminados, para proceder a avaliação de uma 
área de terra urbana para fins de desapropriação por via 
amigável ou judicial, através de compra, conforme Proces-
so nº 16183/2017 e Decreto nº 016/2018.

- Presidente: Pedro Jayme Lani Júnior – Engenheiro Civil – 
CREA ES nº 020109/D;

- Membro: Elias Comper – Agente Operacional;

- Membro: Jones Faian – Auxiliar Administrativo.

Art. 2.° A Comissão a que se refere o artigo anterior terá 
o prazo de 05 (cinco) dias para conclusão dos serviços e 
entrega do relatório.

Art. 3.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de janeiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/SMSA N° 005-2018 - INTERROMPE 
FÉRIAS - KÁTIA NEUMANN TOMASI

Publicação Nº 115354

PORTARIA/SMSA Nº 005/2018

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR

A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA, no uso de suas atribuições legais e com 
base no Processo n° 17.346/2017 de 29/12/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Interromper os 10 (dez) dias das férias, da Senho-
ra KÁTIA NEUMANN TOMASI, contados de 22.01.2018 a 
31.01.2018, servidora pública desta municipalidade, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Adminis-
trativo, por motivo superior de interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora inter-
rompidas, referentes ao período aquisitivo 21.09.2016 a 
20.09.2017, serão gozadas de 09.07.2018 a 18.07.2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa – ES, em 11 de janeiro de 2018.

SAMIRA VALADARES SPERANDIO

Respondendo Interinamente pela

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO PP 135/2017
Publicação Nº 115389

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 135/2017

Licitantes vencedores:

Lote 01: Domicio Marcondes Ribon – valor mensal - 
R$1.645,00;

Lote 02: Everton Messias Santos Sena valor mensal - - 
R$1.000,00;

Lote 03: Fabrício Auer de Souza - valor mensal - R$999,91

Santa Teresa, 11 de janeiro de 2018

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST

RESULTADO PP 139/2017
Publicação Nº 115385

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 139/2017

Empresa vencedora:

Lote 01: Distribuidora de Gás Colibri Ltda EPP R$8.650,00;

Lote 02: Distribuidora de Gás Colibri Ltda EPP R$1.702,00

Santa Teresa, 11 de janeiro de 2018

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST

RESULTADO PP 141/2017
Publicação Nº 115428

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 141/2017

Empresas vencedoras:

Lote 01: A & C COMERCIAL LTDA ME – R$ 3.140,00;

Lote 02: A & C COMERCIAL LTDA ME – R$ 9.400,00;

Lote 03: A & C COMERCIAL LTDA ME – R$ 10.719,60;

Lote 04: A & C COMERCIAL LTDA ME – R$ 18.509,00;

Lote 05: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP – 
R$ 5.957,98

Lote 06: GENES COMERCIAL LTDA - ME – R$ 19.875,00;

Lote 07: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP – 
R$ 2.567,00;

Lote 08: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP – 
R$ 6.889,98;

Lote 09: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP – 
R$ 21.128,64.

Santa Teresa, 11 de janeiro de 2018.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST
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São Domingos do Norte

Prefeitura

ERRATA AO CONTRATO 104/2017 
Publicação Nº 115373

ERRATA AOS CONTRATOS Nº 104/2017

Publicação n° 114911

Onde se lê: 09 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 15 de Dezembro de 2017.

São Domingos do Norte, em 11 de Janeiro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO DE COMODATO 01/2017
Publicação Nº 115338

ERRATA AO CONTRATO DE COMODATO Nº 01/2017

Publicação n° 114665

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 15 de Dezembro de 2017.

São Domingos do Norte, em 11 de Janeiro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO DE CONVENIO 01/2017
Publicação Nº 115339

ERRATA AO CONTRATO DE CONVENIO Nº 01/2017

Publicação n° 114704

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 19 de Dezembro de 2017.

São Domingos do Norte, em 11 de Janeiro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO N° 103 E 108/2017
Publicação Nº 115337

ERRATA AOS CONTRATOS Nº 103/2017 E 108/2017

Publicação n° 114625

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 06 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114623

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 21 de Dezembro de 2017.

São Domingos do Norte, em 11 de Janeiro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ERRATA AOS CONTRATOS N° 33/2014; 
02,21,22/2015-FMS; 42/2015; 13/2016; 
15,16,20,21/2017- FMS; 01,10,32,42,44,57,73
,74,77,88,90/2017.

Publicação Nº 115340

ERRATA AOS CONTRATOS N° 33-2014; 02,21,22-2015-
FMS; 42-2015,13-2016; 15,16,20,21-2017-FMS; E 
01,10,32,42,44,57,73,74,77,88,90-2017.

Publicação n° 114622

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114630

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114611

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 26 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114636

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 26 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114613

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114607

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114608

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.
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Publicação n°114578

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114596

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 22 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114605

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 22 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114633

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114638

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 26 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114620

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114628

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114631

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114629

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114639

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114581

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 27 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114686

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114612

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017.

Publicação n°114640

Onde se lê: 08 de Janeiro de 2018.

Deve-se ler: 28 de Dezembro de 2017

São Domingos do Norte, em 11 de Janeiro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

PORTARIA 7377
Publicação Nº 115369

PORTARIA Nº 7.377, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
Informa Contas Bancárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, e;

Considerando o Of. N° 01 da Tesouraria Municipal, do dia 
11 de Janeiro de 2018;

R E S O L V E:

Art. 1º Informar que a conta bancária abaixo relacionada, 
serão assinada e movimentada em conjunto pelo Prefeito 
Municipal Pedro Amarildo Dalmonte e pelo Secretário Mu-
nicipal de Saúde Antônio Angelo Moschen.

35.383-3

Parágrafo ùnico - Os referidos estão autorizados a emi-
tir cheques, abrir e encerrar contas de depósito, autorizar 
cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar 
saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de 
cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, 
sustar e contra - ordenar cheques, cancelar cheques, bai-
xar cheques, efetuar resgates e aplicações financeiras, 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques - 
conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar paga-
mentos e transferências ( inclusive por meio eletrônico), 
efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas 
e aplicações de programas de repasse de recursos, libe-
rar arquivos de pagamentos no gerenciamento Financeiro, 
emitir comprovantes, consultar obrigações do débito dire-
to autorizado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 11 de Janeiro de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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PORTARIA 7378
Publicação Nº 115370

PORTARIA Nº 7.378, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

Suspende férias de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais;

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 0031, 
do dia 04/01/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam suspensas as férias regulamentares da ser-
vidora GILSANDRA IARA MARINO, Agente Administrativo, 
do período de 01 a 30/01/2018, podendo gozá-las poste-
riormente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

São Domingos do Norte-ES, em 11 de Janeiro de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ERRATA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 
2018

Publicação Nº 115417

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 001/2018

ERRATA

Onde se lê na Minuta do Edital e Minuta do Contrato:

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ser-
viços de urgência e emergência no Pronto Atendimento 
Municipal, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Leia-se: Contratação de empresa para execução de ser-
viços de urgência e emergência no Pronto Atendimento 
Municipal, pelo prazo de 06 (doze) meses.

Altera-se também o fundamento da presente Licitação: o 
item 1.1 do edital passa a vigorar com a seguinte redação:

1.1 - Esta Licitação reger-se-á pelas condições gerais e 
especiais constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e alte-
rações tão quanto das regras estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.

O edital retificado se encontra no site www.saogabriel.es.
gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 11/01/2018.

STEFAN FURTADO CHODACHI

Presidente da CPL

PORTARIA N.º 001/2018/SMTADSF -DESIGNA 
SERVIDOR

Publicação Nº 115315

PORTARIA N.º 001/2018 DESIGNA SERVIDOR

POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO, Secretária 
Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento So-
cial e Família da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeada pelo Decreto 
N.º 16/2017, de 02 de janeiro de 2017, usando das atri-
buições legais que lhe confere o Art. 2°. do Decreto N.º 
139/2010, de 31 de março de 2010, da Prefeita Municipal, 
e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do 
Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito 
desempenho da função;

CONSIDERANDO que o servidor José Rodrigo Partelli, fiscal 
do contrato n.01/2016 estará de férias no período de 11de 
janeiro de 2018 até o dia 09 de fevereiro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora Rosieli Vial Alves Amo-
rim, matrícula 6048, Cargo: Assistente Administrativo, da 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família, para atuar como Fiscal do contra-
to n. 01/2016, e seus termos aditivos, celebrado entre o 
Município de São Gabriel da Palha- ES e a empresa Viação 
Águia Branca S/A pelo período de 11 de janeiro a 09 de 
fevereiro do corrente ano.

Art. 2.º - É dever dos Fiscais do Contrato exercer com 
total eficiência as funções de acompanhamento e fiscaliza-
ção da execução do contrato, tendo total responsabilidade 
pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela 
contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas 
previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal Do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família, 10 de janeiro de 2018.

POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família

http://www.saogabriel.es.gov.br/
http://www.saogabriel.es.gov.br/
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
Nº. 5008/2017

Publicação Nº 115328

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de São Roque do Canaã-ES, Sr. Rubens Casotti, 
no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimen-
to no disposto no artigo 24 inciso XXVI da Lei 8.666/93 c/c 
Art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal 11.107/2005, Proces-
so Administrativo 5008/2017 a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
para ratear as despesas do CONSÓRCIO PÚBLICO PARA 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO – CONDOESTE, entre os CONSORCIA-
DOS nos termos do artigo 8.º da Lei N.º 11.107/2005, e, 
com base na Resolução Orçamentária aprovada pela As-
sembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da 
sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução 
dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO, nos termos do 
parágrafo 4º, da cláusula 5ª, do Contrato de Consórcio Pú-
blico e de seu Estatuto, para o exercício de 2018, no valor 
total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

São Roque do Canaã-ES, 11/01/2018.

Rubens Casotti

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
Nº. 5009/2017

Publicação Nº 115459

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de São Roque do Canaã-ES, Sr. Rubens Casotti, 
no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimen-
to no disposto no artigo 24, inciso XXVI da Lei 8.666/93 
e no Art. 2º, §1º, inciso III da Lei Federal 11.107/2005, 
Processo Administrativo nº. 5009/2017, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, para a prestação pelo CONSÓRCIO PÚBLICO 
PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTA-
DO DO ESPIRITO SANTO – CONDOESTE dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final de Re-
síduos de Serviços de Saúde – RSS, adotando-se o MU-
NICÍPIO o processo de esterilização por autoclave, para o 
exercício de 2018, no valor total de R$ 25.029,60 (vinte e 
cinco mil, vinte e nove reais, e sessenta centavos).

São Roque do Canaã-ES, 11/01/2018.

Rubens Casotti

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.743/2018
Publicação Nº 115445

DECRETO Nº 3.743/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0097/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 01 de Fevereiro 
de 2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora ROSIANI 
SPERANDIO CASANI ocupante do cargo de Professor PI 
– Educação Infantil, de provimento efetivo, para desem-
penhar a função de Coordenador de Turno, na EMEIEF “ 
Darly Nerty Vervloet “, no turno matutino, atividade da 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2018.

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.744/2018
Publicação Nº 115446

DECRETO Nº 3.744/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0096/2018;
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DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora PATRÍCIA 
MELOTTI BARCELOS ocupante do cargo de Professor PI – 
Educação Infantil, de provimento efetivo, para desempe-
nhar a função de Coordenador de Turno, na EMEI “Tia Nei-
da”, no turno matutino, atividade da Secretaria Municipal 
de Educação.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de Janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.745/2018
Publicação Nº 115447

DECRETO Nº 3.745/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0097/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora ROSIANI 
SPERANDIO CASSANI ocupante do cargo de Professor PI 
– Educação Infantil, de provimento efetivo, para desempe-
nhar a função de Coordenador de Turno, na EMEIEF “Darly 
Nerty Vervloet”, no turno matutino, atividade da Secretaria 
Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de Janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.746/2018
Publicação Nº 115448

DECRETO Nº 3.746/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0095/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora ROSANA TE-
RESA MELOTTI RAMOS, ocupante do cargo de Professor PI 
– Séries Iniciais Ensino Fundamental, de provimento efeti-
vo, para desempenhar a função de Coordenador de Turno, 
na EMEIEF “Luiz Mônico”, no turno matutino, atividade da 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 
2018.

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.747/2018
Publicação Nº 115450

DECRETO Nº 3.747/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgânica 
Municipal e ainda o art. 62 da Lei Municipal nº 563/2009 
(Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissio-
nais do Magistério Público Efetivo de São Roque do Ca-
naã), e considerando:

a) o Convênio de Cooperação Técnica n.º 007/2017, que 
entre si celebraram esta Municipalidade e o Município de 
Colatina, para cessão de servidora;

b) o conteúdo do processo administrativo nº 0094/2017;

DECRETA:
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Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro 
de 2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora MARILIA 
ROLDI CORONA BOLSONI, ocupante do cargo de Profes-
sor PI – Ensino Fundamental - séries iniciais, cedida do 
quadro de servidores efetivos do Município de Colatina, 
para desempenhar a função de Coordenador de Turno, na 
EMEI “São Roque”, atividade da Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 
2018.

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.748/2018
Publicação Nº 115451

DECRETO Nº 3.748/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0093/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora MARISTE-
LA FADINI MELOTTI ocupante do cargo de Professor PF – 
Ensino Fundamental Séries Finais, de provimento efetivo, 
para desempenhar a função de Coordenador de Turno, na 
EMEIEF “Luiz Mônico”, no turno vespertino, atividade da 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 
2018.

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.749/2018
Publicação Nº 115454

DECRETO Nº 3749/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0092/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora GRASIELA 
FADINI COLOMBO ocupante do cargo de Professor PI – 
Educação Infantil, de provimento efetivo, para desempe-
nhar a função de Coordenador de Turno, na EMEI “Santa 
Júlia”, no turno matutino, atividade da Secretaria Munici-
pal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 
2018.

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.750/2018
Publicação Nº 115455

DECRETO Nº 3.750/2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, inciso VIII, XI e XIV da Lei Orgâni-
ca Municipal e considerando o art. 62 da Lei Municipal nº 
563/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Efetivo de São Roque 
do Canaã), e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
0091/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, no período de 1º de fevereiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018, a servidora KELLY RO-
NIANY VAGO FIORENTINI ocupante do cargo de Professor 
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PI – Séries Iniciais, de provimento efetivo, para desempe-
nhar a função de Coordenador de Turno, na EMEIEF “Jo-
sephir Boschetti”, no turno matutino, atividade da Secre-
taria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.751/2018
Publicação Nº 115474

DECRETO Nº 3.751/2018

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XXII da Lei Orgânica 
Municipal, e considerando:

a) o conteúdo do processo administrativo nº 0174/2018,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a partir de 11 de janei-
ro de 2018, o servidor GABRIEL LUCHI, do cargo Gerente 
de Sistemas e Programas de Saúde, de provimento em 
comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 
3.529, de 08 de agosto de 2017.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº. 006/2018

Publicação Nº 115464

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Fornecimento n.º 006/2018.

Processo n.º: 3772/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Talice Pereira Fernandes 122.913.507-30.

Objeto: A CONTRATADA por meio deste se obriga a forne-
cer ao Município de São Roque do Canaã, refeições pre-
paradas em porções individuais, tipo “MARMITEX”, para 
alimentação dos servidores municipais.

Valor Global: R$ 80.955,00 (oitenta mil e novecentos e 
cinquenta e cinco reais).

Vigência: O presente instrumento vigorará até 31 de de-
zembro de 2018, iniciando-se a partir da data de sua as-
sinatura.

São Roque do Canaã - ES, 10/01/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº. 075/2017

Publicação Nº 115463

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 075/2017.

Processo nº.: 2050/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-
-ES.

Contratado: Núcleo Pesquisa Em Mineração E Meio Am-
biente LTDA - EPP.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação do prazo de vigência do contrato nº 075/2017, até 
o dia 30 de junho de 2018, iniciando-se a partir do dia 01 
de janeiro de 2018.

Valor Total: R$ 1.390,00 (um mil e trezentos e noventa 
reais).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de 01 
de janeiro de 2018 e findar-se-á em 30 de junho de 2018.

São Roque do Canaã - ES, 29/12/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 027/2018
Publicação Nº 115443

PORTARIA Nº 027/2018

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica 
Municipal, e considerando:

a) o art. 64, § 1º da Lei Municipal 564/2009; e

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 5.034/2017,

RESOLVE:
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Art. 1º - Localizar, no período de 1º de fevereiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018, a servidora ADRIANA SPALENZA 
TESSAROLO, ocupante do cargo de Professor PI – Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, de provimento efetivo, da 
EMEIEF “Darly Nerty Vervloet” para a EMEI “São Roque”.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 028/2018
Publicação Nº 115444

PORTARIA Nº 028/2018

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-
feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica 
Municipal, e considerando:

a) o art. 64, § 1º da Lei Municipal 564/2009; e

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 5.059/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Localizar, no período de 1º de fevereiro de 2018 
a 31 de dezembro de 2018, a servidora ARACELI GALÃO 
COZZER, ocupante do cargo de Professor PI – Educação 
infantil, de provimento efetivo, da EMEIEF “Luiz Mônico” 
para a EMEI “Santa Júlia”.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de janeiro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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Serra

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - SESA - 2018
Publicação Nº 115466

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público 
a realização da licitação, na modalidade: "PREGÃO ELE-
TRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará dispo-
nível no site http://licitações-e.com.br

Pregão Eletrônico nº 013/2018 Processo nº 53.113/2017 
Licitação nº 704884 Objeto: Registro de preços para even-
tual aquisição de material hospitalar. Abertura da sessão: 
25/01/2018 às 09:00h. Pregoeiro : Liliane Carla de Almei-
da Souza.

Serra, 11 de Janeiro de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

AVISO REVOGAÇÃO SRPMPE115/2017
Publicação Nº 115367

AVISO DE REVOGAÇÃO

O MUNICIPIO DA SERRA/ES, por intermédio dos Secretá-
rios Municipais de Administração e Recursos Humanos e de 
Saúde vem tornar público a REVOGAÇÃO do SRP PREGÃO 
ELETRONICO N° 115/2017, destinado o Registro de preço 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO PREDIAL, com fornecimento de materiais 
de consumo e equipamentos, para atender a demanda da 
Prefeitura Municipal de Serra, referente ao processo nº 
20207/2017 SEAD, com base no art. 49 § 3º conforme 
parecer da Procuradoria as fls. 898 A 899 dos autos e Ma-
nifestação das Secretarias as fls. 894 a 896 do caderno 
processual.

Serra, 11 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Adm. e Recursos Humanos

BENÍCIO FARLEY SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

CP 019/2017 - CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 115426

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação de Obras e Serviços- CPL/
SEOB convoca os licitantes habilitados na CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 019/2017: Avantec Engenharia Ltda - Lotes 
03, 07, 09 e 10; Conserge Consultoria e Projetos Ltda-EPP 
- Todos os Lotes; Consulterra Engenharia e Consultoria 
S/S - Lotes 03, 07, 08 e 10; EA&D Engenharia e Con-
sultoria Ltda-ME - Todos os Lotes; Econômica Engenharia 
e Obras Ltda - Lotes 03, 06, 07, 08 e 10; E-Makers En-
genharia Ltda-ME - Lotes de 01 a 09; Encop Engenharia 
Ltda - Lote 10; Engepavi - Consultoria e Projetos de En-
genharia Ltda - Todos os Lotes; Ferreira Costa Engenha-
ria e Consult. Ltda - Lotes 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 10; 
HF Topografia e Geodésia Ltda-EPP - Lotes 02, 03, 05 e 
09; Litha Engenharia ME - Lotes de 01 a 09; Lugare En-
genharia Ltda-EPP - Todos os Lotes; M Motta Arquitetura 
e Urbanismo Eireli-ME - Lotes 03, 06, 07, 08 e 09; MT 
Soluções e Serviços Técnicos Ltda-EPP - Lotes 05, 06, 07 
e 08; Serpenge - Serviços e Projetos de Engenharia Ltda-
-EPP - Todos os Lotes e Stonenge – Consult. e Projetos de 
Engenharia Ltda-EPP - Todos os Lotes a comparecerem no 
dia 15/01/2018 às 13:00horas, na sala da CPL/SEOB, para 
dar prosseguimento ao certame (abertura das propostas 
comerciais).

Serra, 11 de janeiro de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

DECRETO
Publicação Nº 115453

DECRETO Nº 2118, DE 10 DE JANEIRO DE 2018

Designa representantes para compor o Conselho Municipal 
do Negro – Conegro, biênio 2018/2019.

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, Estado 
do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.167/2007,

D E C R E T A :

Art. 1º Designa representantes para compor o Conselho 
Municipal do Negro – Conegro, gestão 2018/2019, face ao 
processo eleitoral ocorrido dia 11/12/2017.

I - PODER PÚBLICO:

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SE-
DIR

Titular: Maria da Penha Gaspar

Suplente: Renata Geja Ernesto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE-
MAS

http://licitações-e.com.br/
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Titular: Luciana Silveira Bernardes

Suplente: Janice Gusmão Ferreira Andrade

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOR-
TE E LAZER - SETUR

Titular: Márcio Paulo Barros da Silva

Suplente: Larianny Santana da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDU

Titular: Giovanna de Paula Guimarães

Suplente: Flávia Lopes de Carvalho Coimbra

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA

Titular: Sílvio Nascimento Martins

Suplente: Ariadna Ferreira da Silva Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Titular: João Eudes Xavier Costa

Suplente: Gerliane Campos Costa Vieira

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDES

Titular: Janeth Mara Ferreira Martins

Suplente: Giulliano da Silva Costa

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - CMS

Titular: Robson Miranda

Suplente: Aécio Darli de Jesus Leite

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

JUVENTUDE NEGRA

Titular: Ucristefam da Silva de Oliveira

Suplente: Marcelo Burmman dos Santos

ENTIDADES CULTURAIS AFRO – BRASILEIRAS

Titular: Danilo Sousa Santos

Suplente: Marcos dos Santos Martins

RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS - CANDOMBLÉ

Titular: Jerdam Lúcio Pereira Nicácio

Suplente: Kamila Pereira Ferreira

RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS - UMBANDA

Titular:

Suplente:

MOVIMENTO SOCIAL NEGRO ORGANIZADO

Titular: Gilmar Carlos da Silva

Titular: Eliane de Oliveira Sousa

Titular: Rosemberg Morais Caetano

Suplente: Madalena Maria Teles Correia

Suplente: Serafim Pereira de Souza

Suplente: Rosa Maria Nascimento dos Santos

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DA 
SERRA

Titular: Maria do Carmo Balduíno

Suplente: Carlos Alberto Dias dos Santos

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de janeiro de 2018.

IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA

Prefeita Municipal em Exercício

LEI
Publicação Nº 115460

LEI Nº 4.768, DE 10 DE JANEIRO DE 2018

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A CÂMARA DE DIRI-
GENTES LOJISTAS DA SERRA – CDL SERRA.

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, Esta-
do do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço 
saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas da Serra – CDL SERRA, CNPJ: 
03.762.142/0001-84, Serra - ES.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de janeiro de 2018.

IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA

Prefeita Municipal em Exercício

NOTIFICAÇÃO
Publicação Nº 115462

A PREFEITURA DA SERRA, através da Secretaria Municipal 
da Fazenda, torna público:

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA MU-
NICIPAL – EDITAL 01/2018

Na forma da legislação o contribuinte abaixo relacionado 
fica notificado da existência de débitos, inscritos em dí-
vida ativa, com a Fazenda Pública Municipal. A ausência 
de providências referente a regularização fiscal no prazo 
de 03 dias contados da data desta publicação, importará 
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em ajuizamento de ação de execução no juízo da Serra 
e/ou protesto de títulos. Os contribuintes devem compa-
recer a uma das regionais de atendimento ao cidadão ou 
emitir os boletos para pagamento no website: www.serra.
es.gov.br, link guia de serviços. Dúvidas (27) 3291-2106 
ou (27)3291-2127. Caso já tenha efetuado o pagamen-
to, favor desconsiderar. 1. RICARDO ELETRO DIVINOPO-
LIS LTDA, Auto SEDIR 8266612/2013, Crc 465829, Proc. 
73336/2013; 02. J S DE JESUS ARTIGOS DE ENGENHARIA 
DE SERRALHERIA – ME, Auto SEFA 8282057/2017, Ccm 
3965082. Proc. 38796/2017; 03. JURACI PEREIRA, IPTU 
ANOS 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017, Inscr. 6433400. 
Proc. 55758/2016; 04. SIDNEY FRANCISCO AFON-
SO ME, Auto SEFA 8282436/2017, Ccm 262595. Proc. 
54003/2017; 05. VIDAPLAN SAUDE LTDA, Auto SEDUR 
24360/2017, Ccm 4276590. Proc. 76561/2014; 06. DO-
RACI COSTA FERREIRA, Auto SEFA 8268848/2013, Ccm 
85470. Proc. 32334/2013; 07. GEDI DA SILVA SANTOS, 
Auto SEMMA 173/2013, Crc 469914. Proc. 34994/2013; 
08.W L CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA, TX ANU-
AL P. POLICIA 2015, 2016 E 2017, Ccm 4589610. Proc. 
94693/2013. 09. K B LAZARINO REPRESENTAÇÕES ME, 
Auto SEFA 3077/2013, Ccm 4537300. Proc. 95706/2013. 
10. TEREZINHA NEVES LOYOLA, Auto SEFA 2882/2013, 
Crc 472269. Proc. 85879/2013; 11. CAMD REPRESENTA-
ÇÕES LTDA ME, Auto SEFA 8266608/2013, Ccm 3925455. 
Proc. 100909/2013; 12. LIBRA – CRED FACTORING E FO-
MENTO MERCANTIL LTDA, Auto SEFA 1412/2013, Ccm 
3177483. Proc. 45872/2013. 13. MACROPORT DISTRIBUI-
DORA LTDA, TX ANUAIS P. POLICIA 2015 e 2017. Ccm 
4413920. Proc. 51219/2017; 14. TOPP FASHION COMER-
CIO DE ROUPAS LTDA – EPP, Auto SEDUR 30086/2014, 
Ccm 4664107. Proc. 53091/2014; 15. MECÂNICA L. M. 
LTDA, Auto SEFA 8274195/2016, Ccm 131180. Proc. 
50681/2015; 16. SONO MAGIA IND E COM DE CONFEC-
ÇÕES LTDA ME, TX ANUAL P. POLICIA ANOS 2013, 2014 
E 2015, Ccm 235091. Proc. 58859/2017; 17. DAIANA 
S DA CONCEIÇÃO MD MODAS ME, Auto SEFA 09/2012, 
Ccm 4588568. Proc. 86892/2012; 18. RODRIGO CARLOS 
RAMOS, Auto SEDIR 8269008/2015, Crc 8279996, Proc. 
71823/2014; 19. NEUDIMAR COELHO DOS SANTOS, Auto 
SEDIR 8269039/2015, Crc 8291693. Proc. 84084/2014. 
20. RODRIGO CARLOS RAMOS, Auto SEDIR 8269032/2015, 
Crc 8279996. Proc. 71820/2014; 21. K & M PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA ME, Taxa Anual P. Policia 2015, Ccm 
4272684. Proc. 25278/2017; 22. GARANTEX GARANTIA 
COMPLEMENTAR LTDA, Auto SEDIR 23886088/2013, Crc 
424201. Proc. 47276/2013; 23. CONFIANÇA CORRETO-
RA E ASSESSORIA EM PLANOS DE SAUDE LTDA, Auto 
SEFA 3123/2013, Ccm 3802027. Proc. 95724/2013; 24. 
PHILCO, Auto SEDIR 23885780/2013, Crc 315033. Proc. 
77430/2012; 25. CAC RH CONSULTORIA LTDA, Auto 
SEFA 8269230/2014, Ccm 3168816. Proc. 9911/2014; 
26. DELU TRANSPORTES LTDA ME, TX ANUAL P. POLI-
CIA 2016 E 2017. Ccm 3478505. Proc. 30281/2017; 27. 
LARISSA BERCELOS CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA 
ME, TX ANUAL P. POLICIA 2013, 2014 E 2015, Ccm 2999. 
Proc. 19263/2015; 28. ROSILANIA BARBOSA NUNES, Auto 
SEFA 8272682/2015, Crc 8296416. Proc. 27425/2015; 
29. FORMULA DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO 

LTDA, Auto SEFA 8272770/2015, Ccm 4146891. Proc. 
34940/2015; 30. LABORATORIO FLEMING ANALISES CLI-
NICAS ANATOMIA PAT LTDA, Auto SEDUR 24371/2014, 
Ccm 234940. Proc. 83655/2014; 40. ELVES SANTANA DA 
SILVA, Auto SEDUR 22879/2014, Ccm 4138953. Proc. 
73491/2014. 41. ITAMARATI MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME, Auto SEFA 315/2012, Ccm 154880. Proc. 
150360/2012; 42. RODRIGO CARLOS RAMOS, Auto SE-
DIR 8269044/2015, Crc 8279996. Proc. 71822/2014; 
43. ROSILENE RAMOS – ME, Auto SEDUR 30120/2014, 
Ccm 4664520. Proc. 88345/2014; 44. ALEIDA TRINDA-
DE DA SILVA, Auto SEMMA 255/2014, Crc 17657. Proc. 
34149/2014; 45. CRISTIANE MENDES DE ARAUJO NETO 
ROCHA, IPTU E TAXAS 2013, 2014, 2015 E 2016, Inscr. 
12724410. Proc. 12572/2015; 46. W & W CONTABILIDA-
DE LTDA ME, TX ANUAL P. POLICIA ANOS 2013, 2015 E 
2016, TX CAD MOB 2012, ISS FIXO ANOS 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, Ccm 4528743. Proc. 37372/2016; 
47. MTRADING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, Auto SEFA 8269813/2014, Ccm 3132706. Proc. 
30214/2014; 48. EDUARDO DO NASCIMENTO FRASSON 
ME, TX ANUAL P. POLICIA ANOS 2013, 2014, 2015, TX CAD 
MOB 2010, 2011, 2012, Ccm 3735168. Proc. 27361/2016; 
49. L DE F A ALMEIDA – ME, Auto SEFA 8282156/2017, 
Ccm 4126602. Proc. 46993/2017; 50. JHONI NEPOMUCE-
NO PEREIRA, Auto SEDUR 55922/2013, Crc 471748. Proc. 
61094/2013; 51. MONCHERA EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTDA, Auto SEFA 8266617/2013, Ccm 231355. Proc. 
101678/2013. 52. BITER DOG ADESTRAMENTO DE CAES 
LTDA – ME, Auto SEFA 8269096/2014, Ccm 2926210. Proc. 
5282/2014; 53. MARCENARIA STILO LTDA – ME, Auto SE-
DIR 23886130/2013, Crc 469174. Proc. 38323/2013; 54. 
CASA DO ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO – ME, Auto 
SEDIR 23886132/2013, Crc 469177, Proc. 46912/2013; 
55. LUZIA DA CONSOLAÇÃO ALVARENGA ME, Auto SEFA 
1166/2013, Ccm 204820. Proc. 40650/2013; 56. BITER 
DOG ADESTRAMENTO DE CAES LTDA – ME, Auto SEFA 
8269115/2014, Ccm 2926210. Proc. 5267/2014; 57. GTS 
ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME, 
Auto SEFA 3065/2013, Ccm 3655725. Proc. 95700/2013; 
58. GARANTEX GARANTIA COMPLEMENTAR LTDA, Auto 
SEDIR 23886147/2013, Crc 424201. Proc. 41410/2013; 
59. DEPÓSITO UNIÃO LTDA ME, Auto SEFA 8268894/2013, 
Crc 142287. Proc. 116499/2013; 60. EVIX COMERCIO EX-
TERIOR LTDA, Auto SEFA 8268846/2013, Ccm 3752259. 
Proc. 98401/2013;

PORTARIA
Publicação Nº 115456

PORTARIA Nº 11, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

Autorização Especial de Afastamento.

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, Estado 
do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município e com base no artigo 73, inciso II, § 
2º da Lei Municipal nº 2.172/1999,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 58.447/2017 e apenso,

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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R E S O L V E :

Art. 1º Autoriza afastamento especial ao servidor EDUAR-
DO DA SILVA ARAUJO, Professor MaPB – Língua Inglesa, 
matrícula nº 33.869, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação - Sedu, para participar do Programa de Desen-
volvimento Profissional para Professores de Língua Ingle-
sa, a se realizar nos Estados Unidos, no período de 1º a 25 
de fevereiro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 11 de janeiro de 2018.

IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA

Prefeita Municipal em Exercício

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 115424

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo 
nº 54617/2018, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com Ebrom, valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), em favor da Empresa J E PRO-
DUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

Serra – ES, 02 de janeiro de 2018.

Sandra Regina Bezerra Gomes

Secretária Municipal de Turismo, cultura, Esporte e Lazer

RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018
Publicação Nº 115423

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Per-
manente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna 
público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°203/2017, PROCESSO: 
52694/2016, ID: 687845. Lote 01–vencedor: Dental 
Open comercio de produtos odontológicos ltda. valor: 
R$4.949,94. Lote 02–vencedor: Leandro santos da sil-
va odontológicos - me. valor: R$579,00. Lote 03–vence-
dor: Dental universo eireli – epp. valor: R$8.988,00. Lote 
04–vencedor: Dental Open comercio de produtos odon-
tológicos ltda. valor: R$6.949,10. PREGÃO ELETRÔNICO 
N.°253/2017, PROCESSO: 39177/2017, ID: 692378. Lote 
01– vencedor: Redalmus comercial ltda epp. Valor: R$ 
2.898,00. Lote 02– vencedor: Favily comercial ltda epp. 
Valor: R$ 38.998,00. Lote 03– Fracassado. Lote 04– Fra-
cassado. Lote 05– vencedor: Efetive produtos médicos 
hospitalares ltda. Valor: R$ 29.250,00. Lote 06– vence-
dor: S2 saude ltda - me Valor: R$ 55.000,00. PREGÃO 

ELETRÔNICO N.°279/2017, PROCESSO: 47154/2017, ID: 
694491. Lote 01– vencedor: Comercial cirúrgica Riocla-
rense Ltda. valor: R$ 4.014,90. Lote 02–vencedor: Su-
permedica distribuidora hospitalar eireli – me. valor: R$ 
74.300,00. Lote 03– vencedor: LFO farmácia eireli – me. 
Valor: R$ 65.830,96. PREGÃO ELETRÔNICO N.°319/2017, 
PROCESSO: 46584/2017, ID: 699980. Lote 01– vencedor: 
Serramed produtos hospitalares Ltda. Valor: R$ 2.985,00. 
Lote 02– vencedor: Serramed produtos hospitalares Ltda. 
Valor: R$ 10.440,00. Lote 03– vencedor: Serramed produ-
tos hospitalares Ltda. Valor: R$ 20.280,00. Lote 04- De-
serto. Lote 05– vencedor: JCP da silva comercial deskart 
– me. Valor: R$ 14.200,00. Lote 06- Deserto. Lote 07– 
vencedor: LFO farmácia eireli – me. Valor: R$ 4.454,00. 
Lote 08– vencedor: Semear distribuidora eireli Epp. Valor: 
R$ 1.060,00. PREGÃO ELETRÔNICO N.°337/2017, PRO-
CESSO: 44606/2017, ID: 699736. Lote 01 – vencedor: 
LFO farmácia eireli – me. Valor: R$ 6.235,00. Lote 02– 
vencedor: LFO farmácia eireli – me. Valor R$ 18.900,00. 
Lote 03– vencedor: Cremer S/A. valor R$ 48.906,00. Lote 
04– Fracassado. Lote 05– vencedor: Cremer S/A. valor R$ 
58.140,00. Lote 06– Fracassado. . Lote 07– vencedor: LFO 
farmácia eireli – me. Valor R$ 21.675,00

Serra, 11 de Janeiro de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS
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 DÉCIMA OITAVA CONVOCAÇÃO - EDITAL Nº. 001/2017
Publicação Nº 115441

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

_____________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 

 
 

DÉCIMA OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 001/2017 
 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, 
para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 001/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 12 de 
janeiro a 18 de janeiro de 2018, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues 
Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
 
2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) – PARA ATUAR NA SAÚDE MENTAL 
 
Class. Candidato 

8º GÉSSICA RUELLA E SILVA 

9º THAYNÁ TONETO COUTO 

 

Serra/ES, 11 de janeiro de 2018. 

 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

_____________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 

 

ANEXO I 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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DECRETO
Publicação Nº 115476

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
15.451.0100.1.124 Elaboração de estudos e projetos 3.3.90.39.00 1.000.0000 40.000             

4.4.90.51.00 1.604.0000 180.000           

15.451.0100.1.129 Recuperar ou Urbanizar Áreas Degradadas 4.4.90.51.00 1.000.0187 596.000           
15.020.186 1.000.000         
1.502.0187 1.250.000         
1.604.0000 200.000           

15.451.0100.2.122 Construir, Reformar e Ampliar os Equipamentos Espo 4.4.90.51.00 1.000.0190 70.000             
1.502.0171 460.000           
1.604.0000 3.234.000         

4.4.90.92.00 1.604.0000 80.000             

15.451.0100.2.130 Urbanizar, Ampliar, Revitalizar e Melhorar as Vias 4.4.90.51.00 1.000.0247 9.197               
1.502.0182 4.107               
1.502.0247 95.850             

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0180.2.098 Descentralização de Recursos Financeiros na Educaç 4.4.50.42.00 1.101.0000 55.000             

12.365.0180.2.285 Descentralização de Recursos Financeiros na Educaç 3.350.43.00 1.101.0000 43.000             
4.4.50.42.00 1.101.0000 36.000             

12.361.0180.2.099 Garantir e manter as atividades administrativas e 3.3.90.39.00 1.199.0000 687.000           

12.361.0180.2.096 Alimentação Escolar 3.3.90.92.00 1.199.0000 907.000           

12.365.0180.2.099 Garantir e manter as atividades administrativas e 3.3.90.39.00 1.199.0000 55.000             

12.365.0180.2.096 Alimentação Escolar 3.3.90.92.00 1.199.0000 300.000           

12.365.0180.2.283 Garantir e manter as atividades administrativas e 3.3.90.39.00 1.199.0000 185.000           

12.365.0180.2.281 Alimentação Escolar - Pré-Escola 3.3.90.92.00 1.199.0000 305.000           
14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.02.00 Fundo Municipal Meio Ambiente
18.542.0080.1.144 Ampliar e Manter os Serviços de Banco de Dados e I 4.4.90.52.00 1.000.0000 136.000           

18.542.0290.1.030 Promover a Formação de Agentes Ambientais e a Sens 3.3.90.39.00 1.000.0000 167.500           

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.92.00 1.000.0000 7.000               

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.288 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 3.2.90.21.00 1.000.0000 700.000           

TOTAL 10.802.654    

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
15.451.0100.1.123 Construir, Reformar e Ampliar Prédios Administrati 4.4.90.51.00 1.000.0000 50.000             

15.451.0100.1.124 Elaboração de estudos e projetos 4.4.90.51.00 1.000.0000 40.000             

15.451.0100.1.125 Estabilização de Encostas 4.4.90.51.00 1.000.0000 300.000           
1.604.0000 200.000           

15.451.0100.1.129 Recuperar ou Urbanizar Áreas Degradadas 4.4.90.51.00 1.000.0000

15.451.0100.2.121 Construir, Ampliar e Reformar os Equipamentos de A 4.4.90.51.00 1.604.0000 494.000           

15.451.0100.2.122 Construir, Reformar e Ampliar os Equipamentos Espo 4.4.90.51.00 1.000.0189 40.000             
1.000.0194 55.000             

15.451.0100.2.130 Urbanizar, Ampliar, Revitalizar e Melhorar as Vias 4.4.90.51.00 1.000.0000 61.900             
1.000.0244 8.297               
10.000.245 160.000           
1.502.0146 559.957           
1.502.0302 1.125.000         
1.502.0305 1.125.000         
1.604.0000 3.000.000         

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 2.122/2018

A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I 
da Lei n° 4.756 de 06 de dezembro de 2017. 

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento Estratégico
CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO

Palácio Municipal, em Serra, aos 11 de Dezembro de 2018.
IZOLINA MÁRCIA LAMAS

Prefeita Municipal - Em Exercício
PATRÍCIA FERREIRA LEMPE PENA
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11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0180.2.098 Descentralização de Recursos Financeiros na Educaç 3.3.50.43.00 1.101.0000 55.000             

12.365.0180.2.098 Descentralização de Recursos Financeiros na Educaç 3.3.50.43.00 1.101.0000 79.000             

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.02.00 Fundo Municipal Meio Ambiente
18.542.0300.2.052 Ampliar e Reformar os Parques do Município 4.4.90.51.00 1.000.0000 303.500           

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 4.4.90.52.00 1.000.0000 7.000               

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.288 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 4.6.90.71.00 1.000.0000 1.489.000         

28.846.0000.3.289 Pagamentos de Sentenças Judiciárias 3.1.90.91.00 1.000.0000 800.000           

28.846.0000.3.291 Pagamento de Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00 1.000.0000 350.000           
4.4.90.93.00 1.000.0000 350.000           

99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.01.00 Reserva de Contingência
99.999.9999.9.999 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 1.000.0000 150.000           

TOTAL 10.802.654    
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DECRETO
Publicação Nº 115458

 

 
DECRETO Nº 2119, DE 10 DE JANEIRO DE 2018 

Dispõe sobre a Regularização Fundiária de Interesse Social de área/poligonal urbana consolidada, 
denominada Bairro Jardim Carapina. 
A PREFEITA MUNICIPAL DA SERRA EM EXERCÍCIO, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,  
CONSIDERANDO o artigo 13, inciso I, da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, que trata da 
Regularização Fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população 
de baixa renda, assim declarados pelo Poder Executivo Municipal, 
D  E  C  R  E  T  A : 
Art. 1º O Município promoverá a Regularização Fundiária de Interesse Social (Reubs-S) em poligonal urbana 
localizado no bairro Jardim Carapina, com área de 667.412,99m² e 4.509,58m de perímetro, inserido em uma 
maior de 891.649,25m², Registrada no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital do 
Estado do Espírito Santo, matriculada sob o nº 89.130, do Livro número 2, Folhas 01, 01V, 02 e 02V, de 
propriedade do Município da Serra/ES, conforme Escritura Pública de Doação, lavrada no Cartório do 4º Ofício 
de Notas de Vitória – Cartório Silva Santos/ES, no Livro 538, às folhas 136 a 139, datada de 23 de dezembro 
de 2015, onde o Estado do Espírito Santo doou ao Município da Serra/ES o imóvel objeto desta matrícula com a 
finalidade de o mesmo promover a regularização fundiária dos ocupantes.  
Art. 2º A poligonal urbana a ser regularizada localizada no Bairro Jardim Carapina trata-se de núcleo urbano 
informal consolidado, considerado de difícil reversão, com presença de vários equipamentos públicos, sem 
projeto de loteamento aprovado e registrado, conforme exigido pelo artigo 11, inciso III, da Lei Federal nº 
13.465/2017. 
Art. 3º A poligonal urbana localizada no Bairro Jardim Carapina está ocupada predominantemente por 
população de baixa renda, conforme artigo 13, inciso I, da Lei Federal nº 13.465/2017, e ainda é classificada 
pelo Plano Diretor Municipal, Lei Municipal  nº 3.820/2012, como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social. 
Art. 4º As dimensões/confrontações da poligonal urbana citada no artigo 1º caput, encontra-se no Anexo I e 
faz parte deste Decreto. 
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de janeiro de 2018. 
IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA 

Prefeita Municipal em Exercício  
ANEXO I 
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O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município da 
Serra-ES, FAZ SABER, que torna SEM EFEITO a publicação do Diário Municipal do Espírito Santo, Edição n.º 
666, página 122/129, Publicação n.º 69406, do dia 28 de dezembro de 2016 (Quarta-feira), intitulada AUTO 
DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE POLIGONAL DO BAIRRO 
JARDIM CARAPINA, considerando o tempo decorrido da última publicação e a alteração da Legislação Federal 
que trata do assunto, dando a esta a redação a seguir: que o terreno urbano localizado no bairro Jardim 
Carapina, neste município, com área de 667.412,99m², inserido em uma área total de 891.649,25m² com as 
seguintes características, dimensões e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de 
coordenadas N 7.762.906,698 m. e E 365.743,275 m., deste, segue com azimute de 136°45'57" e distância 
de 5,72 m., confrontando neste trecho com DNIT - BR 101, até o vértice P2, de coordenadas N 
7.762.902,528 m. e E 365.747,196 m.; deste, segue com azimute de 217°00'05" e distância de 188,61 m., 
confrontando neste trecho com Área B, até o vértice P3, de coordenadas N 7.762.751,902 m. e E 
365.633,685 m.; deste, segue com azimute de 211°20'23" e distância de 36,16 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P4, de coordenadas N 7.762.721,020 m. e E 
365.614,879 m.; deste, segue com azimute de 200°02'17" e distância de 14,14 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P5, de coordenadas N 7.762.707,731 m. e E 
365.610,033 m.; deste, segue com azimute de 191°00'03" e distância de 15,30 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P6, de coordenadas N 7.762.692,712 m. e E 
365.607,113 m.; deste, segue com azimute de 188°56'16" e distância de 58,12 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P7, de coordenadas N 7.762.635,303 m. e E 
365.598,084 m.; deste, segue com  azimute de 150°21'21" e distância de 2,92 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P8, de coordenadas N 7.762.632,764 m. e E 
365.599,529 m.; deste, segue com  azimute de 146°16'04" e distância de 6,47 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P9, de coordenadas N 7.762.627,385 m. e E 
365.603,121 m.; deste, segue com  azimute de 143°17'43" e distância de 10,68 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P10, de coordenadas N 7.762.618,825 
m. e E 365.609,502 m.; deste, segue com  azimute de 167°28'18" e distância de 6,25 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P11, de coordenadas N 7.762.612,728 
m. e E 365.610,857 m.; deste, segue com  azimute de 156°24'27" e distância de 15,21 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P12, de coordenadas N 
7.762.598,794 m. e E 365.616,943 m.; deste, segue com azimute de 151°17'07" e distância de 10,28 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P13, de coordenadas 
N 7.762.589,778 m. e E 365.621,882 m.; deste, segue com azimute de 149°03'38" e distância de 18,89 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P14, de coordenadas 
N 7.762.573,575 m. e E 365.631,594 m.; deste, segue com  azimute de 147°24'05" e distância de 9,48 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P15, de coordenadas 
N 7.762.565,591 m. e E 365.636,700 m.; deste, segue com  azimute de 138°34'20" e distância de 10,57 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P16, de 
coordenadas N 7.762.557,666 m. e E 365.643,693 m.; deste, segue com azimute de 132°23'56" e distância 
de 9,95 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P17, de 
coordenadas N 7.762.550,957 m. e E 365.651,041 m.; deste, segue com  azimute de 127°11'05" e distância 
de 7,68 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P18, de 
coordenadas N 7.762.546,313 m. e E 365.657,163 m.; deste, segue com  azimute de 118°46'27" e distância 
de 8,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P19, de 
coordenadas N 7.762.542,123 m. e E 365.664,792 m.; deste, segue com  azimute de 116°03'14" e distância 
de 17,66 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P20, de 
coordenadas N 7.762.534,365 m. e E 365.680,662 m.; deste, segue com  azimute de 112°58'28" e distância 
de 7,29 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P21, de 
coordenadas N 7.762.531,519 m. e E 365.687,374 m.; deste, segue com  azimute de 112°38'35" e distância 
de 51,02 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P22, de 
coordenadas N 7.762.511,876 m. e E 365.734,463 m.; deste, segue com  azimute de 122°16'01" e distância 
de 17,59 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P23, de 
coordenadas N 7.762.502,486 m. e E 365.749,336 m.; deste, segue com azimute de 141°22'44" e distância 
de 8,07 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P24, de 
coordenadas N 7.762.496,179 m. e E 365.754,374 m.; deste, segue com  azimute de 151°41'21" e distância 
de 23,39 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P25, de 
coordenadas N 7.762.475,590 m. e E 365.765,465 m.; deste, segue com  azimute de 155°23'54" e distância 
de 7,56 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P26, de 
coordenadas N 7.762.468,718 m. e E 365.768,611 m.; deste, segue com  azimute de 154°27'37" e distância 
de 8,42 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P27, de 
coordenadas N 7.762.461,121 m. e E 365.772,242 m.; deste, segue com  azimute de 146°59'47" e distância 
de 12,53 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P28, de 
coordenadas N 7.762.450,616 m. e E 365.779,065 m.; deste, segue com  azimute de 126°45'24" e distância 
de 10,75 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P29, de 
coordenadas N 7.762.444,181 m. e E 365.787,680 m.; deste, segue com  azimute de 118°36'55" e distância 
de 32,35 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P30, de 
coordenadas N 7.762.428,688 m. e E 365.816,077 m.; deste, segue com  azimute de 116°30'38" e distância 
de 43,27 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra, até o vértice P31, de 
coordenadas N 7.762.409,374 m. e E 365.854,797 m.; deste, segue com  azimute de 209°59'58" e distância 
de 142,34 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 01 - Município da Serra e Área A2 – 
Município da Serra, até o vértice P32, de coordenadas N 7.762.286,106 m. e E 365.783,629 m.; deste, 
segue com  azimute de 209°01'21" e distância de 17,26 m., confrontando neste trecho com Área A2 - Município 
da Serra, até o vértice P33, de coordenadas N 7.762.271,012 m. e E 365.775,255 m.; deste, segue com  
azimute de 147°22'13" e distância de 4,55 m., confrontando neste trecho com Área A2 - Município da Serra, 
até o vértice P34, de coordenadas N 7.762.267,179 m. e E 365.777,709 m.; deste, segue com  azimute de 
234°14'44" e distância de 36,17 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da 
Serra, até o vértice P35, de coordenadas N 7.762.246,043 m. e E 365.748,353 m.; deste, segue com 
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azimute de 153°52'24" e distância de 31,57 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - 
Município da Serra, até o vértice P36, de coordenadas N 7.762.217,695 m. e E 365.762,257 m.; deste, 
segue com azimute de 154°48'48" e distância de 34,64 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 
02 - Município da Serra, até o vértice P37, de coordenadas N 7.762.186,347 m. e E 365.776,999 m.; deste, 
segue com  azimute de 153°50'09" e distância de 29,59 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P38, de coordenadas N 7.762.159,785 m. e E 
365.790,049 m.; deste, segue com  azimute de 152°27'52" e distância de 42,59 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P39, de coordenadas N 7.762.122,021 
m. e E 365.809,737 m.; deste, segue com  azimute de 154°14'20" e distância de 37,89 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P40, de coordenadas N 
7.762.087,900 m. e E 365.826,203 m.; deste, segue com  azimute de 153°18'16" e distância de 9,99 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P41, de coordenadas 
N 7.762.078,970 m. e E 365.830,694 m.; deste, segue com  azimute de 151°28'36" e distância de 9,70 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P42, de coordenadas 
N 7.762.070,445 m. e E 365.835,327 m.; deste, segue com  azimute de 151°10'48" e distância de 23,35 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P43, de 
coordenadas N 7.762.049,991 m. e E 365.846,581 m.; deste, segue com  azimute de 151°35'18" e distância 
de 48,13 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P44, de 
coordenadas N 7.762.007,660 m. e E 365.869,481 m.; deste, segue com  azimute de 153°39'55" e distância 
de 19,04 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P45, de 
coordenadas N 7.761.990,596 m. e E 365.877,927 m.; deste, segue com  azimute de 153°21'19" e distância 
de 9,55 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P46, de 
coordenadas N 7.761.982,059 m. e E 365.882,210 m.; deste, segue com  azimute de 153°50'10" e distância 
de 58,82 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P47, de 
coordenadas N 7.761.929,270 m. e E 365.908,145 m.; deste, segue com  azimute de 153°54'51" e distância 
de 20,70 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P48, de 
coordenadas N 7.761.910,681 m. e E 365.917,245 m.; deste, segue com  azimute de 152°47'39" e distância 
de 15,73 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P49, de 
coordenadas N 7.761.896,692 m. e E 365.924,436 m.; deste, segue com  azimute de 151°47'02" e distância 
de 49,26 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P50, de 
coordenadas N 7.761.853,284 m. e E 365.947,727 m.; deste, segue com  azimute de 152°34'16" e distância 
de 58,40 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 02 - Município da Serra, até o vértice P51, de 
coordenadas N 7.761.801,448 m. e E 365.974,629 m.; deste, segue com azimute de 240°35'02" e distância 
de 165,93 m., confrontando neste trecho com Área A1-D, até o vértice P52, de coordenadas N 7.761.719,950 
m. e E 365.830,088 m.; deste, segue com  azimute de 241°16'23" e distância de 99,30 m., confrontando 
neste trecho com Área A1-D, até o vértice P53, de coordenadas N 7.761.672,225 m. e E 365.743,014 m.; 
deste, segue com  azimute de 242°28'15" e distância de 7,32 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P54, de coordenadas N 7.761.668,839 m. e E 
365.736,518 m.; deste, segue com  azimute de 242°13'07" e distância de 66,70 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P55, de coordenadas N 7.761.637,750 
m. e E 365.677,505 m.; deste, segue com azimute de 241°12'07" e distância de 31,20 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P56, de coordenadas N 
7.761.622,720 m. e E 365.650,164 m.; deste, segue com  azimute de 331°49'44" e distância de 80,28 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P57, de coordenadas 
N 7.761.693,486 m. e E 365.612,265 m.; deste, segue com  azimute de 330°17'40" e distância de 25,32 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P58, de 
coordenadas N 7.761.715,476 m. e E 365.599,720 m.;  deste, segue com  azimute de 290°42'56" e 
distância de 3,25 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P59, de coordenadas N 7.761.716,626 m. e E 365.596,677 m.;  deste, segue com  azimute de 252°17'16" e 
distância de 1,87 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P60, de coordenadas N 7.761.716,057 m. e E 365.594,895 m.;  deste, segue com  azimute de 239°57'04" e 
distância de 16,26 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P61, de coordenadas N 7.761.707,913 m. e E 365.580,816 m.;  deste, segue com  azimute de 
239°25'39" e distância de 34,78 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P62, de coordenadas N 7.761.690,225 m. e E 365.550,875 m.;  deste, segue com  
azimute de 238°10'22" e distância de 21,44 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P63, de coordenadas N 7.761.678,917 m. e E 365.532,656 m.;  deste, 
segue com  azimute de 238°07'12" e distância de 19,64 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P64, de coordenadas N 7.761.668,545 m. e E 
365.515,979 m.;  deste, segue com  azimute de 240°59'36" e distância de 8,26 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P65, de coordenadas N 7.761.664,540 m. e E 
365.508,757 m.;  deste, segue com  azimute de 236°52'34" e distância de 9,75 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P66, de coordenadas N 7.761.659,214 m. e E 
365.500,593 m.;  deste, segue com  azimute de 236°44'14" e distância de 33,24 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P67, de coordenadas N 7.761.640,982 
m. e E 365.472,799 m.;  deste, segue com  azimute de 238°38'34" e distância de 9,55 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P68, de coordenadas N 
7.761.636,010 m. e E 365.464,640 m.;  deste, segue com  azimute de 237°04'16" e distância de 47,62 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P69, de coordenadas 
N 7.761.610,127 m. e E 365.424,675 m.; deste, segue com  azimute de 245°40'54" e distância de 31,65 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P70, de 
coordenadas N 7.761.597,094 m. e E 365.395,836 m.;  deste, segue com  azimute de 247°30'58" e 
distância de 28,68 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P71, de coordenadas N 7.761.586,127 m. e E 365.369,337 m.;  deste, segue com  azimute de 
342°13'55" e distância de 33,74 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P72, de coordenadas N 7.761.618,254 m. e E 365.359,042 m.;  deste, segue com  
azimute de 342°15'34" e distância de 30,64 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P73, de coordenadas N 7.761.647,440 m. e E 365.349,705 m.;  deste, 
segue com  azimute de 344°50'55" e distância de 40,59 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P74, de coordenadas N 7.761.686,623 m. e E 
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365.339,095 m.;  deste, segue com  azimute de 345°13'29" e distância de 9,47 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P75, de coordenadas N 7.761.695,778 m. e E 
365.336,680 m.;  deste, segue com  azimute de 344°24'20" e distância de 22,03 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P76, de coordenadas N 7.761.716,997 
m. e E 365.330,758 m.;  deste, segue com  azimute de 344°37'49" e distância de 10,66 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P77, de coordenadas N 
7.761.727,272 m. e E 365.327,934 m.;  deste, segue com  azimute de 343°59'01" e distância de 10,96 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P78, de coordenadas 
N 7.761.737,805 m. e E 365.324,910 m.;  deste, segue com  azimute de 343°39'40" e distância de 9,43 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P79, de coordenadas 
N 7.761.746,855 m. e E 365.322,257 m.;  deste, segue com  azimute de 348°35'47" e distância de 9,82 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P80, de coordenadas 
N 7.761.756,482 m. e E 365.320,315 m.;  deste, segue com  azimute de 345°04'08" e distância de 67,87 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P81, de 
coordenadas N 7.761.822,056 m. e E 365.302,829 m.;  deste, segue com  azimute de 347°42'15" e 
distância de 16,31 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P82, de coordenadas N 7.761.837,991 m. e E 365.299,356 m.;  deste, segue com  azimute de 
343°35'48" e distância de 29,56 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P83, de coordenadas N 7.761.866,350 m. e E 365.291,008 m.; deste, segue com  
azimute de 345°57'33" e distância de 16,90 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P84, de coordenadas N 7.761.882,747 m. e E 365.286,907 m.;  deste, 
segue com  azimute de 346°06'23" e distância de 11,29 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P85, de coordenadas N 7.761.893,704 m. e E 
365.284,197 m.;  deste, segue com  azimute de 346°06'22" e distância de 24,59 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P86, de coordenadas N 7.761.917,578 
m. e E 365.278,291 m.;  deste, segue com  azimute de 346°06'22" e distância de 15,83 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P87, de coordenadas N 
7.761.932,945 m. e E 365.274,490 m.;  deste, segue com  azimute de 343°54'54" e distância de 30,83 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P88, de coordenadas 
N 7.761.962,567 m. e E 365.265,949 m.;  deste, segue com  azimute de 344°13'59" e distância de 19,87 
m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P89, de 
coordenadas N 7.761.981,693 m. e E 365.260,548 m.;  deste, segue com  azimute de 343°57'39" e 
distância de 10,31 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P90, de coordenadas N 7.761.991,597 m. e E 365.257,701 m.;  deste, segue com  azimute de 
343°50'20" e distância de 9,76 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, 
até o vértice P91, de coordenadas N 7.762.000,972 m. e E 365.254,984 m.;  deste, segue com  azimute de 
343°54'05" e distância de 5,14 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, 
até o vértice P92, de coordenadas N 7.762.005,909 m. e E 365.253,560 m.;  deste, segue com  azimute de 
343°48'37" e distância de 10,27 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P93, de coordenadas N 7.762.015,767 m. e E 365.250,697 m.;  deste, segue com  
azimute de 343°29'24" e distância de 16,35 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P94, de coordenadas N 7.762.031,445 m. e E 365.246,050 m.;  deste, 
segue com  azimute de 342°08'24" e distância de 22,03 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P95, de coordenadas N 7.762.052,416 m. e E 
365.239,293 m.;  deste, segue com  azimute de 340°14'51" e distância de 41,27 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P96, de coordenadas N 7.762.091,258 
m. e E 365.225,345 m.; deste, segue com  azimute de 341°06'27" e distância de 49,41 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P97, de coordenadas N 
7.762.138,011 m. e E 365.209,345 m.;  deste, segue com  azimute de 325°51'27" e distância de 74,15 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P98, de coordenadas 
N 7.762.199,384 m. e E 365.167,726 m.;  deste, segue com  azimute de 49°21'46" e distância de 30,63 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P99, de coordenadas 
N 7.762.219,334 m. e E 365.190,973 m.;  deste, segue com  azimute de 50°07'44" e distância de 49,28 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P100, de 
coordenadas N 7.762.250,924 m. e E 365.228,793 m.;  deste, segue com  azimute de 325°13'52" e 
distância de 22,86 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P101, de coordenadas N 7.762.269,701 m. e E 365.215,758 m.;  deste, segue com  azimute de 
322°06'07" e distância de 17,63 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P102, de coordenadas N 7.762.283,611 m. e E 365.204,929 m.;  deste, segue com  
azimute de 232°49'04" e distância de 26,88 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P103, de coordenadas N 7.762.267,365 m. e E 365.183,512 m.;  deste, 
segue com  azimute de 231°50'48" e distância de 35,97 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P104, de coordenadas N 7.762.245,144 m. e E 
365.155,227 m.;  deste, segue com  azimute de 337°39'34" e distância de 46,43 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P105, de coordenadas N 7.762.288,085 
m. e E 365.137,580 m.;  deste, segue com  azimute de 336°40'14" e distância de 27,20 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P106, de coordenadas N 
7.762.313,063 m. e E 365.126,807 m.;  deste, segue com  azimute de 339°23'24" e distância de 11,45 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P107, de 
coordenadas N 7.762.323,781 m. e E 365.122,777 m.;  deste, segue com  azimute de 336°25'23" e 
distância de 48,35 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P108, de coordenadas N 7.762.368,096 m. e E 365.103,437 m.;  deste, segue com  azimute de 
65°08'41" e distância de 11,22 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, 
até o vértice P109, de coordenadas N 7.762.372,812 m. e E 365.113,618 m.;  deste, segue com  azimute 
de 63°44'57" e distância de 12,07 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P110, de coordenadas N 7.762.378,152 m. e E 365.124,447 m.;  deste, segue com  
azimute de 62°08'54" e distância de 9,01 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P111, de coordenadas N 7.762.382,362 m. e E 365.132,413 m.;  deste, 
segue com  azimute de 64°47'26" e distância de 7,99 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 
03 - Município da Serra, até o vértice P112, de coordenadas N 7.762.385,763 m. e E 365.139,639 m.;  
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deste, segue com  azimute de 64°32'06" e distância de 14,35 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P113, de coordenadas N 7.762.391,932 m. e E 
365.152,592 m.;  deste, segue com  azimute de 2°02'55" e distância de 1,22 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P114, de coordenadas N 7.762.393,148 m. e 
E 365.152,635 m.;  deste, segue com  azimute de 336°30'03" e distância de 24,98 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P115, de coordenadas N 7.762.416,056 
m. e E 365.142,675 m.;  deste, segue com  azimute de 336°12'24" e distância de 25,76 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P116, de coordenadas N 
7.762.439,627 m. e E 365.132,282 m.;  deste, segue com  azimute de 341°04'04" e distância de 10,47 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P117, de 
coordenadas N 7.762.449,531 m. e E 365.128,885 m.;  deste, segue com  azimute de 333°37'36" e 
distância de 36,60 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P118, de coordenadas N 7.762.482,324 m. e E 365.112,625 m.;  deste, segue com  azimute de 
333°01'16" e distância de 29,22 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P119, de coordenadas N 7.762.508,367 m. e E 365.099,368 m.;  deste, segue com  
azimute de 65°51'29" e distância de 12,58 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P120, de coordenadas N 7.762.513,511 m. e E 365.110,846 m.;  deste, 
segue com  azimute de 66°47'55" e distância de 30,09 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 
03 - Município da Serra, até o vértice P121, de coordenadas N 7.762.525,367 m. e E 365.138,507 m.;  
deste, segue com  azimute de 66°06'53" e distância de 10,68 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P122, de coordenadas N 7.762.529,692 m. e E 
365.148,274 m.;  deste, segue com  azimute de 63°55'01" e distância de 10,68 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P123, de coordenadas N 7.762.534,387 m. e 
E 365.157,864 m.;  deste, segue com  azimute de 63°32'05" e distância de 10,08 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P124, de coordenadas N 7.762.538,879 
m. e E 365.166,888 m.;  deste, segue com  azimute de 60°02'35" e distância de 9,82 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P125, de coordenadas N 7.762.543,783 
m. e E 365.175,396 m.;  deste, segue com  azimute de 56°09'58" e distância de 14,37 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P126, de coordenadas N 
7.762.551,782 m. e E 365.187,329 m.;  deste, segue com  azimute de 321°13'41" e distância de 40,72 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P127, de 
coordenadas N 7.762.583,529 m. e E 365.161,829 m.;  deste, segue com  azimute de 320°05'10" e 
distância de 14,57 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P128, de coordenadas N 7.762.594,708 m. e E 365.152,477 m.;  deste, segue com  azimute de 
323°30'01" e distância de 39,95 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P129, de coordenadas N 7.762.626,818 m. e E 365.128,717 m.;  deste, segue com  
azimute de 327°39'41" e distância de 10,54 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P130, de coordenadas N 7.762.635,723 m. e E 365.123,079 m.;  deste, 
segue com  azimute de 326°52'28" e distância de 39,41 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P131, de coordenadas N 7.762.668,731 m. e E 
365.101,541 m.;  deste, segue com  azimute de 328°35'06" e distância de 12,35 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P132, de coordenadas N 7.762.679,270 
m. e E 365.095,104 m.;  deste, segue com  azimute de 328°02'48" e distância de 48,22 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P133, de coordenadas N 
7.762.720,186 m. e E 365.069,583 m.;  deste, segue com  azimute de 58°06'34" e distância de 38,48 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P134, de 
coordenadas N 7.762.740,517 m. e E 365.102,258 m.;  deste, segue com  azimute de 56°16'15" e distância 
de 39,79 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P135, 
de coordenadas N 7.762.762,612 m. e E 365.135,351 m.; deste, segue com  azimute de 48°48'29" e 
distância de 9,88 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P136, de coordenadas N 7.762.769,120 m. e E 365.142,788 m.;  deste, segue com  azimute de 48°22'05" e 
distância de 19,09 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P137, de coordenadas N 7.762.781,802 m. e E 365.157,055 m.;  deste, segue com  azimute de 
47°57'30" e distância de 9,95 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, 
até o vértice P138, de coordenadas N 7.762.788,462 m. e E 365.164,442 m.;  deste, segue com  azimute 
de 52°23'33" e distância de 9,21 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P139, de coordenadas N 7.762.794,082 m. e E 365.171,738 m.;  deste, segue com  
azimute de 47°50'14" e distância de 9,43 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P140, de coordenadas N 7.762.800,412 m. e E 365.178,727 m.;  deste, 
segue com  azimute de 47°50'14" e distância de 10,81 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 
03 - Município da Serra, até o vértice P141, de coordenadas N 7.762.807,666 m. e E 365.186,738 m.;  
deste, segue com  azimute de 47°55'03" e distância de 20,12 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P142, de coordenadas N 7.762.821,149 m. e E 
365.201,669 m.;  deste, segue com  azimute de 48°00'30" e distância de 11,10 m., confrontando neste trecho 
com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P143, de coordenadas N 7.762.828,573 m. e 
E 365.209,917 m.;  deste, segue com  azimute de 51°32'01" e distância de 18,44 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P144, de coordenadas N 7.762.840,046 
m. e E 365.224,358 m.;  deste, segue com  azimute de 51°31'59" e distância de 9,83 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P145, de coordenadas N 7.762.846,164 
m. e E 365.232,058 m.;  deste, segue com  azimute de 47°47'58" e distância de 10,72 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P146, de coordenadas N 
7.762.853,365 m. e E 365.239,999 m.;  deste, segue com  azimute de 49°53'00" e distância de 12,77 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P147, de 
coordenadas N 7.762.861,591 m. e E 365.249,762 m.;  deste, segue com  azimute de 52°17'49" e distância 
de 18,12 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P148, 
de coordenadas N 7.762.872,671 m. e E 365.264,097 m.;  deste, segue com  azimute de 52°11'45" e 
distância de 7,88 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P149, de coordenadas N 7.762.877,498 m. e E 365.270,319 m.;  deste, segue com  azimute de 52°03'29" e 
distância de 3,56 m., confrontando neste trecho com  Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P150, de coordenadas N 7.762.879,690 m. e E 365.273,130 m.;  deste, segue com  azimute de 49°59'05" e 
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distância de 20,49 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P151, de coordenadas N 7.762.892,866 m. e E 365.288,824 m.;  deste, segue com  azimute de 
136°34'58" e distância de 50,46 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da 
Serra, até o vértice P152, de coordenadas N 7.762.856,216 m. e E 365.323,503 m.;  deste, segue com  
azimute de 138°45'46" e distância de 27,30 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - 
Município da Serra, até o vértice P153, de coordenadas N 7.762.835,686 m. e E 365.341,499 m.;  deste, 
segue com  azimute de 141°30'03" e distância de 11,46 m., confrontando neste trecho com Área 
Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P154, de coordenadas N 7.762.826,714 m. e E 
365.348,636 m.;  deste, segue com  azimute de 141°02'39" e distância de 10,84 m., confrontando neste 
trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P155, de coordenadas N 7.762.818,286 
m. e E 365.355,449 m.;  deste, segue com  azimute de 141°05'25" e distância de 20,77 m., confrontando 
neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P156, de coordenadas N 
7.762.802,127 m. e E 365.368,493 m.;  deste, segue com  azimute de 146°13'29" e distância de 19,20 m., 
confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice P157, de 
coordenadas N 7.762.786,167 m. e E 365.379,167 m.;  deste, segue com  azimute de 145°45'54" e 
distância de 5,98 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o vértice 
P158, de coordenadas N 7.762.781,227 m. e E 365.382,529 m.;  deste, segue com  azimute de 141°25'52" 
e distância de 25,81 m., confrontando neste trecho com  Área Remanescente 03 - Município da Serra, até o 
vértice P159, de coordenadas N 7.762.761,044 m. e E 365.398,623 m.;  deste, segue com  azimute de 
57°14'11" e distância de 57,93 m., confrontando neste trecho com Área Remanescente 03 - Município da Serra, 
até o vértice P160, de coordenadas N 7.762.792,393 m. e E 365.447,335 m.;  deste, segue com  azimute 
de 139°54'02" e distância de 19,61 m., confrontando neste trecho com Área A1-B, até o vértice P161, de 
coordenadas N 7.762.777,390 m. e E 365.459,969 m.;  deste, segue com  azimute de 144°58'10" e 
distância de 38,63 m., confrontando neste trecho com Área A1-B, até o vértice P162, de coordenadas N 
7.762.745,760 m. e E 365.482,141 m.;  deste, segue com  azimute de 133°43'20" e distância de 22,38 m., 
confrontando neste trecho com Área A1-B, até o vértice P163, de coordenadas N 7.762.730,289 m. e E 
365.498,318 m.;  deste, segue com  azimute de 123°29'48" e distância de 46,79 m., confrontando neste 
trecho com Área A1-B, até o vértice P164, de coordenadas N 7.762.704,465 m. e E 365.537,339 m.;  
deste, segue com  azimute de 99°53'17" e distância de 31,75 m., confrontando neste trecho com Área A1-B, 
até o vértice P165, de coordenadas N 7.762.699,012 m. e E 365.568,621 m.;  deste, segue com  azimute 
de 45°12'12" e distância de 83,69 m., confrontando neste trecho com Área A1-B, até o vértice P166, de 
coordenadas N 7.762.757,983 m. e E 365.628,012 m.;  deste, segue com  azimute de 40°37'47" e distância 
de 58,47 m., confrontando neste trecho com Área A1-B, até o vértice P167, de coordenadas N 7.762.802,354 
m. e E 365.666,083 m.;  deste, segue com  azimute de 36°29'37" e distância de 129,79 m., confrontando 
neste trecho com Área A1-B, até o vértice P1, de coordenadas N 7.762.906,698 m. e E 365.743,275 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39.WGr/EGr , tendo como o Datum SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes, distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
A área descrita possui 667.412,99m² e 4.509,58m de perímetro, inserida em uma área total de 891.649,25m², 
registrada no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, 
MATRICULADO sob o n.º 89.130, do Livro Número 2, Folha 01, 01V, 02 e 02V, de Propriedade do Município da 
Serra/ES, conforme Escritura Pública de Doação, Lavrada no Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória – Cartório 
Silva Santos/ES, no Livro 538, às fls. 136/139, datada de 23 de dezembro de 2015, onde o Estado do Espírito 
doou ao Município da Serra/ES, o imóvel objeto desta matrícula com a finalidade de o mesmo promover a 
regularização fundiária dos ocupantes, FOI DEMARCADA pela Secretaria de Habitação–SEHAB deste 
município, conforme planta, memorial descritivo, e certidão do Registro Imobiliário da área, que integram o 
presente Auto de Demarcação e conforme Processo Administrativo n.º 35.317/2015, para fins de 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL, nos termos da Lei Federal n.º 13.465 de 11 de 
julho de 2017, e demais Legislações pertinentes ao caso. 
Foi providenciada, também, a NOTIFICAÇÃO dos órgãos responsáveis pela administração patrimonial dos 
demais entes federados para que se manifestem em conformidade com os Provimentos n.º 033/2013 da 
Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo e n.º 044/2015 do Conselho Nacional de Justiça que estabelece 
Normas Gerais para o Registro da Regularização Fundiária Urbana, tendo sido juntadas a este auto as 
respectivas notificações aos referidos órgãos. 
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PORTARIA SEOB
Publicação Nº 115461

 

 

 
 
 

PORTARIA SEOB N.º 04, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. 
INSTITUI FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA FINS DE AFERIÇÃO 
DE PONTOS DE PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DA SEOB 
CONTEMPLADOS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 
PRODUTIVIDADE, CONFORME ESTABELECIDO POR MEIO DO 
ARTIGO 11 DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.108/2018 E 
CONFORME ANEXOS I E II DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.671/2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, da Prefeitura Municipal da 
Serra, no uso das atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade de instituir mecanismo para fins de 
aferição de pontos de produtividade para os servidores da SEOB 
contemplados com o pagamento de gratificação de produtividade 
instituída por meio da lei nº. 4.671/2017, conforme determinado pelo 
artigo 11 do decreto municipal nº. 2.108/2018; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica criado o formulário eletrônico para fins de aferição de 
pontos de produtividade para os servidores da SEOB contemplados com 
o pagamento de gratificação de produtividade instituída por meio do 
artigo 10 da lei municipal nº. 4.671/2017, conforme estabelecido por 
meio do artigo 11 do decreto municipal nº. 2.108/2018, conforme 
modelo constante do Anexo I e II desta Portaria. 
Art. 2º - Cada servidor será responsável pelo preenchimento do 
formulário eletrônico, devendo encaminhar a planilha preenchida ao 
chefe imediato até o dia 1º do mês seguinte, conforme estabelecido por 
meio do artigo 10 do decreto municipal nº. 2.108/2018, e de acordo com 
modelo constante do Anexo I desta Portaria. 
Art. 3º - Os servidores da SEOB contemplados com o pagamento de 
gratificação de produtividade deverão manter arquivo impresso e em 
meio eletrônico das planilhas de produtividade constantes do Anexo I 
desta Portaria e disponibilizá-lo para aferição sempre que requisitado.  
Art. 4º - As Chefias de Divisão ou superior imediato deverão aferir a 
produtividade individual de seus subordinados e preencher o formulário 
constante no Anexo II desta Portaria, devendo o mesmo ser certificado 
pelo Diretor do Departamento, homologado pelo Secretário Municipal da 
pasta e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração, para 
pagamento até o dia 5 do mês subsequente, para efeitos de inclusão em 
folha de pagamento. 
Art. 5º - Esta portaria entra em vigência nesta data, dada e passada na 
Secretaria Municipal de Obras, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Serra (ES), 10 de Janeiro de 2018. 
ALINE STEIN CORDEIRO 

Secretária Municipal de Obras Interina 
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ANEXO I 

 
ANEXO II 
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QUARTA CONVOCAÇÃO - EDITAL Nº. 014/2017
Publicação Nº 115439

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 014/2017 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, 
para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 014/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 12 de 
janeiro a 18 de janeiro de 2018, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues 
Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
 
2.1 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) 
 
Class. Candidato 
101º VINICIUS SOUZA AMORIM 

102º NAYANE FROZI CAIADO 

103º ANA LIGIA RODRIGUES DE ABREU CARVALHO 

104º HERBERT FELIPE HEIMBECK 

105º ALUISIO HENRIQUE RODRIGUES 

 
 
2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) PARA ATUAR NA PEDIATRIA 
 
Class. Candidato 

11º MARIANE DE ALMEIDA BARRETO 

12º LUZIMARY FERREIRA HOSQUEM PIRES 

13º SHEILA DE SALLES ROCHA 

14º ALESSANDRA GIOVANNA ZAPELLONI SILVA 

15º KAREM CRISTINA MARTINS PIRES 

16º MARCELA ASSIS FREITAS 

17º ISADORA VENCIONECK LIMA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

18º LETICIA DONATELLI BREDA 

 
 

Serra/ES, 11 de janeiro de 2018. 
 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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SÉTIMA CONVOCAÇÃO - EDITAL Nº. 008/2017
Publicação Nº 115440

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2017 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 12 de 
janeiro a 17 de janeiro de 2018, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues 
Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
2.6 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) 
 
Class. Candidato 

22º HENRIQUE PASTRO CREIMER 

23º LAÍS ENGELHARDT COSTA 

24º PAULA FORÇA DELLACQUA 

25º HUDSON JOSÉ CACAU BARBOSA 

26º ALAN SHINJI SATO 

 
Serra/ES, 11 de janeiro de 2018. 

 
 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

 
ANEXO I 

 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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VIGÉSIMA SEGUNDA CONVOCAÇÃO - EDITAL Nº. 003/2017
Publicação Nº 115430

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VIGÉSIMA SEGUNDA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 003/2017 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 003/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 12 de 
janeiro a 17 de janeiro de 2018, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma Rodrigues 
Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) 
 
Class. Candidato 

78º VANESSA MARTINS DE FREITAS 

79º CASSIA DE CARVALHO MOULIN 

80º CARLA CORADINI DE MATTOS SIQUEIRA 

 
 

Serra/ES, 11 de janeiro de 2018. 
 
 

 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 002
Publicação Nº 115473

AVISO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, 
em cumprimento à Lei 8.666/93, Art. 25,INCISO I, torna 
pública a inexigibilidade referente Contratação da Fede-
ração Capixaba de Motociclismo – FECAM, para organizar 
e realizar a 1ª Etapa do Campeonato Capixaba Unificado 
de Motocross e Supercross 2018, no dia 28 de janeiro de 
2018, durante a 32ª Festa do Tomate no Distrito de Alto 
Caxixe, Venda Nova do Imigrante - ES, no valor de R$ 
45.000,00 ( Quarenta e cinco mil reais).

MARCO ANTONIO GRILLO

SECRETARIO MUNCIIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a decisão do Secretário Municipal de Turismo, Es-
porte e Lazer da Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante-ES, quanto a Contratação da Federação Capixa-
ba de Motociclismo – FECAM, para organizar e realizar a 
1ª Etapa do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross 
e Supercross 2018, no dia 28 de janeiro de 2018, durante 
a 32ª Festa do Tomate no Distrito de Alto Caxixe, Venda 
Nova do Imigrante - ES, no valor de R$ 45.000,00 ( Qua-
renta e cinco mil reais).

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

CONTRATO 5 DE 2018
Publicação Nº 115435

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2018

RESUMO DO CONTRATO Nº005/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S.A.

OBJETO: A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
NÚMERO 103 DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JERÔNIMO MONTEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
0KM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES 

PARA CONSULTAS ELETIVAS E EXAMES REALIZADOS EM 
OUTROS MUNICÍPIOS, EM CONFORMIDADE COM AS ES-
PECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 041/2017, REALIZADO PELA REFERIDA MU-
NICIPALIDADE QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE 
DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
VALOR TOTAL: R$71.990,00 (setenta e um mil novecentos 
e noventa reais).

VIGÊNCIA: 09 de janeiro de 2018 à 31 de março de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 09 de janeiro de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/ 
2018

Publicação Nº 115375

RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

Nº 004/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, 
torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO DO ANEXO 
I do pregão presencial em epígrafe. As demais cláusulas 
e condições e data de abertura permanecem inalteradas.

Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-
grante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. 
Tel (28) 3546-1188 R: 252, de segunda à sexta-feira, no 
horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.venda-
nova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial
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Viana

Prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 115472

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Viana, torna público a Inexigibilidade de 
Licitação e sua ratificação, com fulcro no artigo 25, in-
ciso I, da Lei nº. 8.666/93, a contratação da empre-
sa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda– CNPJ 
07.797.967/0001-95, referente ao fornecimento de assi-
natura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços 
praticados pela Administração Pública (banco de preços), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Administra-
ção, Gestão de Pessoas e Finanças, no valor total de R$ 
7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), conforme 
parecer da Procuradoria Geral, exarado no processo nº. 
14.863/2017.

Viana, 2 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 010/2018
Publicação Nº 115504

DECRETO Nº 010/2018

Aprova o parcelamento do solo caracterizado como Des-
membramento da Área “A3”, localizada na Rua 10, Bairro 
Jucu, neste Munícipio, a requerimento da Seringueira Imo-
biliária Ltda.

O PREFEITO MUNCIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, em suas atribuições conferidas pelo inciso IV, art. 60, 
da Lei Orgânica Municipal, considerando disposições da Lei 
Federal nº 6766, de 19 de dezembro de 1979, e, da Lei 
Municipal nº 2829, de 27 de dezembro de 2016; consi-
derando Processo protocolado sob nº 005576/ 2017; e, 
considerando Parecer Técnico nº 018/ 2017, da Gerência 
de Aprovação de Projetos.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o parcelamento do solo caracteri-
zado como desmembramento da Área “A3”, localizada na 
Rua 10 (Loteamento Santa Júlia I), Bairro Jucu, neste Mu-
nícipio, a requerimento da Seringueira Imobiliária Ltda., 
em conformidade com o documento apresentado, devida-
mente registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício de Viana, Matrícula nº 8594, do livro 02, e planta 
aprovada pela Gerência de Aprovação de Projetos.

Art. 2º A situação atual da ÁREA “A3”, a ser desmembrada, 
compreende a seguinte forma e confrontação:

I - frente: com a Rua 10 (do Loteamento Santa Júlia I), 
em um segmento de reta, medindo 29,46m (vinte e nove 
metros e quarenta e seis centímetros lineares);

II - fundos: com Parte da Área “A” (Remanescente) em 
dois segmentos de reta, medindo (18,20+39,39), tota-
lizando 57,59m (cinquenta e sete metros e cinquenta e 
nove centímetros lineares);

III - lado direito: com Rua Existente, em um segmento 
de reta, medindo 48,11m (quarenta e oito metros e onze 
centímetros lineares);

IV - lado esquerdo: com Área “A2”, em um segmento, me-
dindo 50,00m (cinquenta metros lineares);

V - perímetro: 185,16m (cento e oitenta e cinco metros e 
dezesseis centímetros lineares); e,

VI - área: 2.166.95m² (dois mil cento e sessenta metros e 
noventa e cinco centímetros quadrados).

Art. 3º Fica desmembrada a área a que se refere o art. 2º 
desde Decreto em ÁREA “A3A”, ÁREA “A3B”, ÁREA “A3C”, 
ÁREA “A3D”, passando a se configurar da seguinte forma e 
com as seguintes confrontações:

I – ÁREA “A3A”:

a) frente: com a Rua 10 (do Loteamento Santa Júlia I), 
em um segmento de reta, medindo 12,00m (doze metros 
lineares);

b) fundos: com Parte da ÁREA “A” (Remanescente), em 
um segmento de reta, medindo 12,00m (doze metros li-
neares);

c) lado direito: com as Áreas “A3B”, “A3C”, “A3D”, em três 
segmentos de reta, medindo (18,36+12,00+19,64), tota-
lizando 50,00m (cinquenta metros lineares);

d) lado esquerdo: com ÁREA “A2”, em um segmento de 
reta, medindo 50,00m (cinquenta metros lineares);

e) perímetro: 124,00m (cento vinte e quatro metros line-
ares); e,

f) área: 600,00m² (seiscentos metros quadrados).

II – ÁREA “A3B”:

a) frente: com a Rua Existente, em um segmento de reta, 
medindo 18,84m (dezoito metros e oitenta e quatro cen-
tímetros lineares);

b) fundos: com Parte da ÁREA “A3A”, um segmento de 
reta, medindo 18,36m (dezoito metros e trinta e seis cen-
tímetros lineares);

c) lado direito: com ÁREA “A3C” em um segmento de reta, 
medindo 28,87m (vinte e oito metros e oitenta e sete cen-
tímetros lineares);

d) lado esquerdo: com a Rua 10 (Loteamento Santa Júlia 
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II), em dois segmentos, medindo (14,68+5,07), totalizan-
do 19,75m (dezenove metros e setenta e cinco centíme-
tros lineares);

e) perímetro: 85,82m (oitenta e cinco metros e oitenta e 
dois centímetros metros lineares); e,

f) área: 424,02m² (quatrocentos e vinte e quatro metros 
e dois centímetros lineares).

III – ÁREA “A3C”:

a) frente: com a Rua Existente, em um segmento de reta, 
medindo 14,13m (Quatorze metros e treze centímetros li-
neares);

b) fundos: com Parte da ÁREA “A3A” em um segmento de 
reta, medindo 12,00m (doze metros lineares);

c) lado direito: com ÁREA “A3D” em um segmento de reta, 
medindo 36,32 (trinta e seis metros e trinta e dois centí-
metros lineares);

d) lado esquerdo: com ÁREA “A3B” em um segmento de 
reta, medindo 28,87m (vinte e oito metros e oitenta e sete 
centímetros lineares);

e) perímetro: 91,32m (noventa e um metros e trinta e dois 
metros lineares); e,

f) área: 391,13m² (trezentos e noventa e um metros e 
treze centímetros quadrados).

IV – ÁREA “A3D”:

a) frente: com a Rua Existente, em um segmento de reta, 
medindo 12,36m (doze metros e trinta e seis metros line-
ares);

b) fundos: com Parte da ÁREA “A3A”, em um segmento 
de reta, medindo 19,64m (dezenove metros e sessenta e 
quatro centímetros lineares);

c) lado direito: com a ÁREA “A” (Remanescente), em dois 
segmentos de reta, medindo (18,20+27,38), totalizando 
45,58m (quarenta e cinco metros e cinquenta e oito me-
tros lineares);

d) lado esquerdo: com ÁREA “A3C”, em um segmento de 
reta, medindo 36,32m (trinta e seis metros e trinta e dois 
centímetros lineares);

e) perímetro: 113,90m (cento e treze metros e noventa 
centímetros lineares); e,

f) área: 748,57m² (setecentos e quarenta e oito metros e 
cinquenta e sete centímetros quadrados).

Art. 4º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da aprovação do projeto de parcelamento de solo 
caracterizado como desmembramento de área, deve o in-
teressado registrá-lo em Cartório de Registro de Imóveis, 
sob pena de caducidade.

Art. 5º As edificações nas áreas resultantes deste des-
membramento dependem de inscrição no Cartório de Re-
gistro de Imóveis.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana, 08 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

LEI Nº 2.924/2018
Publicação Nº 115490

LEI Nº 2.924, de 08 de janeiro de 2018.

Institui no município de Viana a semana municipal de não 
violência contra a mulher.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 
34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Viana a semana pela 
não violência contra a Mulher.

Parágrafo Único. A semana pela não violência contra a mu-
lher será realizada anualmente, no último período do mês 
de novembro, iniciando preferencialmente no dia 25 de 
novembro conhecido "como dia mundial de luta pela não 
violência contra a mulher".

Art. 2º Na Semana Nacional pela Não Violência contra a 
Mulher, serão desenvolvidas atividades como palestras, 
debates, seminários, dentre outros eventos, pelo setor 
público, juntamente com as entidades da sociedade civil, 
visando ao esclarecimento e à conscientização da socieda-
de, sobre a violação dos direitos das mulheres.

Art. 3º A programação da semana será coordenada e or-
ganizada por uma comissão composta por representantes 
dos poderes Executivo e Legislativo, pelo conselho muni-
cipal da mulher, conselho municipal da saúde, conselho 
municipal de assistência social, delegacia de proteção a 
mulher, universidades, diretórios acadêmicos, ongs, núcle-
os de estudos e pesquisas, todas as entidades que desen-
volvam trabalhos com políticas públicas para mulheres.

Art. 4° O Executivo Municipal regulamentará esta lei, a 
partir da data de sua publicação.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 08 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-viana-es
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LEI Nº 2.925/2018
Publicação Nº 115492

LEI Nº 2.925, de 08 de janeiro de 2018.

Institui o Mês de Setembro verde, para dar visibilidade á 
inclusão Social da pessoa com deficiência.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 
34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica Instituído o mês de Setembro como Setembro 
verde, com o objetivo de dar visibilidade á inclusão social 
da pessoa com deficiência.

§ 1º No decorrer do mês de Setembro, deverão ser reali-
zadas ações Intersetoriais, com a finalidade de:
I – incentivar a participação da sociedade vianense, com 
um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência.
II – promover a informação dos direitos da pessoa com 
deficiência, inclusive nos meios de comunicação.
III – identificar os desafios existentes no Município, para a 
inclusão da pessoa com deficiência.

§ 2º Para desenvolver as ações de que trata o §1º, deste 
artigo, podem ser adotadas as seguintes medidas:
I – realização de palestras e eventos sobre o tema;
II – divulgação nas mídias sociais, sobre cada evento rea-
lizado, das práticas de inclusão da pessoa com deficiência;
III – Realização de encontros comunitários, com a partici-
pação e organização do poder público, com a iluminação, 
e decoração dos espaços com a cor verde.

Art. 2º O poder público deve adotar medidas e disponibi-
lizar recursos para o cumprimento do disposto nessa lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro do 
exercício subsequente a adoção das medidas e disponibili-
zação dos recursos que se referem o artigo anterior.

Viana - ES, 08 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0009/2018
Publicação Nº 115418

PORTARIA Nº 0009/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e 
considerando solicitação judicial, para resolução do PAR 
instaurado pela portaria n° 0815/2016,

RESOLVE:

Art. 1° Fica Prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, o prazo estabelecido pela Portaria n° 0605/2017.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 09 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0010/2018
Publicação Nº 115421

PORTARIA Nº 0010/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra 
”b” da Lei nº 1.596/2001, CARLOS AUGUSTO SODRÉ DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Gestor de Cultura 
e Turismo, Padrão - PC – E, na Secretaria Municipal de 
Comunicação, Cultura e Turismo, a partir de 31/12/2017.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 09 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0011/2018
Publicação Nº 115420

PORTARIA Nº 0011/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra 
”b” da Lei nº 1.596/2001, JANE BERMOND DO NASCIMEN-
TO, do cargo em comissão de Gerente de Orçamento - PC 
– T2, na Secretaria Municipal de Administração, Gestão de 
Pessoas e Finanças.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 10 de janeiro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-viana-es
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EDITAL Nº 003/2017 - 1° CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 115515

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

1º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 

 

DATA DA CHAMADA: 17/01/2018 

 
MODALIDADE: MAPB: EDUCAÇÃO MUSICAL – BANDAS MARCIAIS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS 

 

17/01/2018 

 

08h00min 
 

Educação Musical / Bandas Marciais 

 

Nº 1º ao 10º 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer 
Portaria nº 0915/2017. 
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EDITAL Nº 003/2017 - 1° CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 115516

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

1º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

 
LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 
 

 

DATA DA CHAMADA: 17/01/2018 

MODALIDADE: PNE - MAPA:  4º ao 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

17/01/2018 15h00min 4º AO 5º ANO Nº 1º ao 19º 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana – ES 
Portaria nº 0915/2017.  
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EDITAL Nº 003/2017 - 1° CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 115520

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

1º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 

 
 

DATA DA CHAMADA: 17/01/2018 

 

MODALIDADE: PNE - MAPA: 1º ao 3º Anos - ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

17/01/2018 09h00min 1º AO 3º ANO Nº 01º ao 14º 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana - ES 
Portaria nº 0915/2017. 
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EDITAL Nº 003/2017 - 2° CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 115519

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

2º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 

 
 

DATA DA CHAMADA: 17/01/2018 

 

MODALIDADE: MAPA: 1º ao 3º Anos - ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

17/01/2018 09h00min 1º AO 3º ANO Nº 101º ao 160º 

 

17/01/2018 13h00min 1º AO 3º ANO Nº 161º ao 200º 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana - ES 
Portaria nº 0915/2017. 
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EDITAL Nº 003/2017 - 2º CONVOCAÇÃO 
Publicação Nº 115518

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER 

 

2º CONVOCAÇÃO 

 
A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 003/2017, convoca para Chamada os Candidatos 
habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:  

 
LOCAL: EMEF “PADRE ANTUNES SIQUEIRA” 
ENDEREÇO: Rua Pariz, nº 05, Bairro: Nova Viana – Cidade: Viana – ES CEP: 29.130-260 
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Antigo P.A / Ponto Final de Viana Sede. 
 

 

DATA DA CHAMADA: 17/01/2018 

MODALIDADE: MAPA:  4º ao 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 
CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE 

HABILITADOS 

17/01/2018 15h00min 4º AO 5º ANO Nº 101º ao 150º 

 

 

 
 

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana – ES 
Portaria nº 0915/2017.  
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA 
DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA - ES  EDITAL Nº 001/ 2017 

Publicação Nº 115422

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA DE PROFISSIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA - ES  

EDITAL Nº 001/ 2017  
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, faz 
saber que realizará Processo Seletivo Simplificado para seleção, contratação e cadastro de reserva de profissionais, em 
regime de designação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital, conforme disposto na Lei nº 
2.419/2011 e demais previsões legais. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  
1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção de candidatos para contratação em regime de designação 
temporária e formação de cadastro de reserva para atender às necessidades de excepcional interesse público da 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) nas unidades pertencentes à rede em todo o Município.  
1.2 Caberá à Comissão do Processo Seletivo, instituída pela SEMSA, a coordenação geral do processo de seleção de que 
trata este Edital. 
1.3 A Comissão do Processo Seletivo é autônoma, cabendo toda e qualquer decisão. 
1.4 A SEMSA dará ampla divulgação às etapas através de publicações no Diário dos Municípios do Espírito Santo – 
AMUNES e na página oficial da Prefeitura Municipal de Viana, divulgadas nos sites: www.diariomunicipal.es.gov.br e 
www.viana.es.gov.br. 
 
2. DAS ETAPAS 
2.1 O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:  
2.1.1 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: serão realizadas eletronicamente através do site www.viana.es.gov.br, 
e terão caráter classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo (Anexo I) e títulos informados 
para pontuação e classificação (Anexo II), dispostos neste Edital. Esta etapa será totalmente informatizada. 
2.1.2 2ª ETAPA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – 
Convocação dos candidatos classificados para a apresentação da documentação comprobatória exigida como requisito 
(Anexo I), bem como aquela declarada para fins de pontuação e classificação descritos no Anexo II, para comprovação 
das informações prestadas na 1ª ETAPA. A 2° ETAPA é eliminatória. A não comprovação de qualquer um dos requisitos 
e/ou experiência profissional e/ou qualificação profissional e/ou o não comparecimento na data de convocação para a 
2ª ETAPA implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo. Os candidatos considerados aptos na 2° 
ETAPA, posteriormente, poderão ser convocados para 3ª ETAPA, mediante avaliação das necessidades da Secretaria, 
observada rigorosamente ordem de classificação dos candidatos aptos na presente etapa. 
2.1.3 3ª ETAPA – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: Convocação dos candidatos aptos na 2° ETAPA, observadas 
necessidades avaliadas pela Secretaria, para formalização do Contrato de Prestação de Serviço em Caráter Temporário 
de acordo com a excepcionalidade e necessidade da Administração. Esta etapa é de caráter ELIMINATÓRIO. Na 
hipótese de não comparecimento na data da convocação, a qual será publicada em veículo oficial de comunicação, 
bem como a não apresentação da documentação prevista no item 8.2 para fins de formalização do contrato, o 
candidato classificado será automaticamente ELIMINADO. 
 
3. DAS VAGAS 
3.1 O presente Edital é destinado a seleção de candidatos para contratação em regime de designação temporária e 
formação de cadastro de reserva para os cargos descritos no ANEXO I do presente edital, que serão preenchidos de 
acordo com a necessidade e conveniência da Administração. 
3.2 As vagas serão preenchidas em observância aos candidatos que, além de classificados na 1ª ETAPA, tenham sido 
considerados aptos na 2ª ETAPA. 
3.3 A carga horária e as escalas de plantão dos cargos destinados a cadastro de reserva estão previstas no ANEXO I. 
3.3.1 As escalas de plantão, deverão ser cumpridas em conformidade com o disposto neste Edital, podendo ser 
alteradas ou redefinidas de acordo com a necessidade da Administração, em observância ao cumprimento da carga 
horária semanal.  
 
4 - DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
4.1 Os contratos respeitarão a proporção de 20x1 para contratação de pessoa com deficiência, para cada cargo, na 
forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.  
4.2 Para a comprovação de atendimento à condição de Pessoa com Deficiência, o candidato inscrito nesta condição 
deverá apresentar laudo médico original junto a Perícia Médica do Trabalho do Município de Viana, que declare 
compatibilidade com a atribuição do cargo, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa 
da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas 
alterações. 
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4.3 O laudo médico mencionado no item 4.2, deverá ter a emissão nos últimos 12 (doze) meses. 
4.4 A inobservância do disposto nos itens 4.2 e 4.3 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas a 
pessoas com deficiência, ficando reservada a classificação geral de candidatos. 
4.5 O candidato contratado na condição de pessoa com deficiência perderá automaticamente sua classificação na lista 
geral de resultado do processo seletivo. 
 
5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.1 São requisitos para a inscrição:  
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado;  
b) ter, na data de inscrição, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, salvo para os candidatos que concorrerem 
ao cargo de motorista com habilitação nas categorias profissionais C, D ou E, que deverão possuir idade mínima de 21 
(vinte e um)  anos, na forma do artigo 145 do CTB; 
c) estar quite com a Justiça Eleitoral; 
d) estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e encontrar-se em situação regular junto a Secretaria da Receita 
Federal;  
e) não estar em débito junto à Fazenda Pública Estadual e Municipal; 
f) possuir requisitos exigidos para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo;  
g) não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e parágrafo décimo, do art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional e demais vedações legais. 
h) não ter contrato temporário rescindido pelo Município de Viana por falta disciplinar ou insuficiência de desempenho 
profissional nos últimos 2 (dois) anos;   
i) conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e na Lei n° 2.419/2011 e estar de acordo com elas; 
j) estar quite no serviço militar, no caso do sexo masculino; 
k) possuir boa conduta (inciso V do § 4º do art. 3 da 2.419/2011); 
I) possuir disponibilidade de atuação conforme carga horária semanal estabelecida ao cargo para o qual se inscreve; 
m) possuir disponibilidade para participar de cursos e formações de interesse da Gestão, oferecidos pela SEMSA ou em 
sua parceria; 
n) enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas 
alterações, no caso de pessoas com deficiência. 
 
6. DA INSCRIÇÃO  
6.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente pela internet, no site 
www.viana.es.gov.br,  a partir das 15h, do dia 12/01/2018, até as 18h, do dia 17/01/2018, observado o fuso-horário 
de Brasília/DF.  
6.2 O ato de inscrição é único e totalmente informatizado. 
6.3 Após o preenchimento do formulário de inscrição, ao confirmar os dados, o sistema emitirá a ficha de inscrição, 
que deverá ser impressa, para fins de apresentação OBRIGATÓRIA na 2ª ETAPA - Comprovação de títulos. A não 
apresentação do formulário implicará na ELIMINAÇÃO do candidato. 
6.4 Depois de confirmar a inscrição no sistema, não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações. 
6.5 Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item 6.1, e ainda inscrições condicionais, via fax, 
correspondências ou e-mail. 
6.6 O candidato que no momento de inscrição informar data de nascimento e/ou CPF diferente da que está em seu 
documento será ELIMINADO do processo seletivo.  
6.7 A SEMSA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de 
inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou 
congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos 
documentos. 
6.8 O candidato é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas no ato de inscrição, assim 
como em qualquer fase do processo seletivo, não sendo permitido qualquer recurso quanto ao seu resultado nesta 
etapa. 
 
7. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
7.1 Nesta etapa deverão ser comprovadas as informações declaradas no ato da inscrição, conforme requisitos mínimos 
exigidos no Anexo I e declarados em inscrição para pontuação e classificação, conforme Anexo II. Os candidatos serão 
convocados para comparecer com documentos comprobatórios exigidos. A convocação será feita através de Edital 
próprio, publicado no Diário dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES e página oficial da Prefeitura Municipal de 
Viana/ES, divulgado nos sites: www.diariomunicipal.es.gov.br e www.viana.es.gov.br, obedecendo aos critérios de 
ordem de classificação por cargo. 
7.2 Para comprovação da etapa de avaliação QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL, o candidato poderá apresentar: 
7.2.1 Até 05 (cinco) títulos para fins de comprovação da qualificação profissional, sendo até 03 (três) títulos das alíneas 
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A, B e C, obedecendo o limite por alínea. Para as qualificações das alíneas D, E e F, serão aceitos até 02 (dois) títulos, 
obedecendo o limite por alínea. 
7.2.2 Até 120 (cento e vinte) meses para fins de comprovação de experiência profissional. 
7.3 Para comprovação dos cursos, presencial ou a distância, relacionados no Anexo II deste Edital, o candidato deverá 
apresentar certificado ou declaração, emitido por instituição pública ou privada, regularizada pelo órgão próprio do 
Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou Federal, contendo a carga horária, conteúdo, 
identificação da instituição com a assinatura do responsável pela organização e emissão do respectivo curso ou 
certificado ou declaração, e menção do ato normativo (Portaria, Decreto ou Resolução) de regularização da Instituição, 
quando privada. Em caso de certificado digital, deverá conter a chave digital de validação. 
7.4 Em caso de cursos realizados no exterior, contidos nas alíneas A, B e C do Anexo II, será exigida a revalidação dos 
documentos pelo órgão competente, conforme dispõe o art. 48 § 2º e §3º da Lei 9394/96.  
7.5 A documentação comprobatória que trata o item 7.4, deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Ensino.  
7.6 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Doutorado e Mestrado) só serão 
considerados se cumpridas às exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que 
se enquadrar: Res. N° 12/83; ou Res. N° 03/99; ou Res. N° 01/01; ou Res. N° 01/07. 
7.7 Para validação dos títulos de qualificação profissional, serão observadas as regras elencadas no Anexo II do 
presente Edital. 
7.8 Para a avaliação da EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL serão aceitos os seguintes documentos comprobatórios: 
7.8.1 Para exercício de atividade em empresa/instituição privada, deverá ser apresentado: Carteira de trabalho e 
previdência social (original), devidamente assinada no cargo e área de atuação, se for o caso, a que pleiteia, 
juntamente com a declaração do empregador com o período (início e fim), constando a espécie do serviço realizado e a 
descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego. 
7.8.2 Para exercício de atividade em instituição pública, deverá ser apresentado: Declaração/certidão de tempo de 
serviço emitida pelo setor de Recursos Humanos da instituição, que informe o período (início e fim, ou até a data da 
expedição da declaração), bem como o cargo exercido e a área de atuação, se for o caso. Sob hipótese alguma serão 
aceitas declarações ou certidões de tempo de serviço expedidas por postos de saúde, coordenações de unidades 
hospitalares ou qualquer outro não especificado neste item. 
7.8.2.1 Na hipótese de não especificação da função exercida no cargo pleiteado, na forma do Anexo I, nos documentos 
emitidos em atenção ao item 7.8.2, far-se-á obrigatória apresentação de declaração com a especificação da área de 
atuação, emitida pelo setor responsável pela contratação. 
7.9 NÃO será computada como experiência profissional o tempo de estágio, monitoria, bolsa de estudos, residência 
médica, voluntariado ou como Sócio Proprietário. 
7.10 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo, emprego 
ou função nos três níveis de poder, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas 
públicas e privadas.  
7.11 Somente serão validadas as comprovações de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL que especificarem dia/mês/ano de 
entrada e de saída do serviço, ou até a data da expedição da declaração, computados para fins de pontuação período 
completo até 31/12/2017.  
7.12 Para fins de comprovação de experiência profissional, somente será considerado o tempo de exercício 
profissional no cargo pleiteado.  
7.13 Aos cargos que exijam experiência mínima como requisito de ingresso, conforme descrito no Anexo I, HAVERÁ 
eliminação em caso de não comprovação. 
7.14 A apresentação inadequada dos documentos descritos no item 5.1 ou o não comparecimento na 2ª ETAPA 
implicará na imediata ELIMINAÇÃO do candidato. 
 
8. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 Para efeito de formalização do contrato, fica OBRIGATÓRIO a observância dos itens 5.1, 7 a 7.14, 8.2 e 
apresentação de cópias simples legíveis (ou original quando for o caso) da documentação constante no Anexo III, 
mediante apresentação do documento original sem rasuras. 
8.2 Para formalização do Contrato de Prestação de Serviço em Caráter Temporário junto à SEMSA, será exigida a 
apresentação do documento original, acompanhado de cópia simples e legível dos documentos abaixo relacionados:   
a) Comprovante de escolaridade exigido como requisito do cargo; 
b) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública Estadual e Municipal; 
c) Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que esteja dentro do prazo de validade; 
d) CPF e Comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 
e) Título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de quitação da justiça eleitoral; 
f) Certificado de reservista (candidatos sexo masculino); 
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  
h) Certidão de regularidade junto ao Conselho de Classe e Carteira do Conselho de Classe; (para profissionais com 
registro obrigatório); 
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i) PIS/PASEP; 
j) Comprovante de residência; 
k) Certidão de nascimento ou casamento; 
l) Certidão de nascimento de dependentes (se possuir); 
m) Exames médicos; 
n) Atestado Admissional emitido pelo Médico do Trabalho da Perícia Médica Oficial do Município de Viana, declarando 
a aptidão do candidato ao desempenho das funções profissionais inerentes ao cargo); 
8.3 Na hipótese de não comparecimento na data da convocação, bem como a não apresentação da documentação 
prevista no item anterior para fins de formalização do contrato, o candidato classificado será automaticamente 
ELIMINADO. 
8.4 Atendendo às disposições da Lei Municipal nº 2.419/2011, na data da convocação para assinatura de contrato, os 
candidatos deverão estar em gozo de boa saúde física e mental, devidamente comprovada por meio de Laudo da 
Perícia Médica Municipal declarando o candidato apto ao exercício profissional. 
8.4.1 O candidato deverá comparecer na Perícia Médica Municipal, munido com exames de Hemograma Completo 
(com plaquetas), EAS e Glicemia de jejum, onde será emitido parecer acerca da condição de saúde do candidato. O 
candidato somente poderá assumir a vaga de trabalho, se considerado apto pela  Perícia Médica Municipal. 
8.5 Os exames e laudos originais, mencionados no item 8.3.1, deverão ter a emissão de no máximo 06 (seis) meses até 
a data da perícia. 
8.6 Todos os exames e laudos médicos são de responsabilidade e custeio do candidato.  
8.7 Para casos específicos e a critério da Perícia Médica Municipal poderão ser solicitados outros exames e laudos. 
8.8 O candidato considerado INAPTO pela Perícia Médica, não terá o contrato efetivado e será ELIMINADO do 
processo. 
8.9 A dispensa dos contratados nos termos deste Edital poderá ocorrer de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei 
Municipal 2.419/2011. 
8.10 Não será permitido qualquer recurso quanto ao seu resultado na 2ª ETAPA. 
8.11 Quando da publicação da chamada para formalização do contrato, o candidato deverá apresentar juntamente a 
documentação, os exames referidos no item 8.3.1, com laudo de aptidão de exercício emitido pela perícia médica 
municipal.  
8.12 As contratações temporárias serão formalizadas em conformidade com a Lei nº 2.419/2011. 
8.13 A partir da data da Comunicação Interna (CI) de encaminhamento, o candidato deverá se apresentar à Unidade 
de trabalho até o próximo dia útil após a formalização do contrato, sob pena de rescisão contratual e perda da vaga 
pleiteada. 
8.14 A identificação do local de trabalho será definida de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
   
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 Nos casos de empate na classificação da 1ª ETAPA, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 
a) Maior qualificação profissional apresentada; 
b) Maior tempo de experiência profissional; 
c) Maior idade, considerando-se hora, dia, mês e ano de nascimento; 
 
10. DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  
10.1 A cessação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ocorrerá de acordo com o Art. 14 da Lei Municipal 
nº 2.419/2011 e demais previsões legais. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
11.1 - É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento, aceitação das 
instruções e normas contidas neste edital, por isso, nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas 
contidas neste Edital.  
11.2 Caso o desligamento da Administração Pública previsto no Art. 14 da Lei Municipal nº 2.419/2011, for motivado 
por falta disciplinar, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, relativo aos deveres e proibições dos 
servidores, ficará incompatibilizado o candidato a participar pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
rescisão contratual, de novo recrutamento, seleção e contratação em regime temporário. 
11.3 É facultada à Comissão do Processo Seletivo ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase do processo 
seletivo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 
11.4 Os candidatos classificados serão convocados de acordo com a necessidade, interesse e conveniência da 
Administração para as demais fases do presente processo seletivo. 
11.5 Em acordo à Emenda Constitucional Estadual 59, publicada em 19/11/2008, o profissional contratado em 
designação temporária não poderá atuar sob direção imediata de cônjuge, companheiro ou de parentes de até terceiro 
grau civil, ou seja: por consanguinidade (pai, mãe, avô, avó, filho (a), neto (a), irmão (ã), tio (a), bisavô, sobrinho (a), 
bisneto (a) e por afinidade (pais, filhos (as), irmãos (ãs), avós, netos, tio (a), bisavós, sobrinho (a), bisneto (a) do 
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cônjuge. 
11.6. De acordo com a necessidade da SEMSA poderá haver movimentação de servidor, após a formalização do 
contrato de trabalho. 
11.7 Este Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
11.8 Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo Simplificado, inclusive gastos com viagens e/ou 
hospedagem, exames exigidos para fins de perícia médica, bem como aquelas relativas à apresentação para 
contratação correrão às expensas do próprio candidato. 
11.9 As convocações para as fases do processo seletivo poderão ocorrer a qualquer tempo durante a validade do 
processo seletivo, obedecidas as regras do presente edital.  
11.10 A classificação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a 
expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação, conforme a necessidade da administração, 
durante o prazo de validade do presente Edital. 
11.11 De acordo com a legislação processual civil em vigor fica eleita a Comarca de Viana o foro competente para 
julgar as demandas judiciais decorrentes do presente processo seletivo simplificado. 
11.12 Todas as convocações serão realizadas somente por meio de publicações divulgadas nos sites 
www.diariomunicipal.es.gov.br e www.viana.es.gov.br. 
11.13 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo o processo de chamada, nos 
endereços indicados no item 11.12 deste edital. 
11.14 Este Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
11.15 Para os cargos cuja área de atuação não tenha vinculação específica como Vigilância em Saúde, Unidades Básicas 
de Saúde ou Urgência e Emergência, a destinação de vagas e lotação correrão em conformidade a excepcionalidade e  
necessidade da Rede Municipal de Saúde. 
11.16 Eventuais irregularidades serão apuradas conforme disposto na Lei 1.596/2001 e demais previsões legais.  
11.17 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Viana-ES, 10 de janeiro de 2018. 
 

 
LUIZ CARLOS REBLIN 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 

Anexo I 
 

QUADRO DE CARGOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES. 
 
 

1.1 NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

CARGO 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA  

REMUNERAÇÃO  REQUISITO DE 
INGRESSO 

ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 
 
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão do 
Ensino Médio, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Diploma ou 
Certificado de 
Curso de Auxiliar 
de Saúde Bucal 
ou Auxiliar de 
Consultório 
Dentário. 

Orientar pacientes sobre higiene bucal; 
Marcar consultas; Manter em ordem 
arquivo e fichário; Alimentar os Sistemas 
de Informação vigentes, relacionados à 
área de atuação; Revelar radiografias 
intra-orais; Preparar o paciente para 
atendimento; Auxiliar no atendimento ao 
paciente; Instrumentar o cirurgião-
dentista, junto a cadeira operatória; 
Manipular materiais restauradores; 
Planejar e colaborar em ações de 
educação em saúde, a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco; Realizar 
visitas domiciliares, no território de 
abrangência com a Auxiliar na 
organização de arquivos, envio e 
recebimento de documentos, 
pertinentes a sua área de atuação para 
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+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovação 
de experiência 
mínima de 03 
(três) meses no 
cargo.  
+ 
Desejável 
conhecimento 
em Informática. 
 
 
 

assegurar a pronta localização de dados; 
Zelar pela segurança individual e 
coletiva, utilizando equipamentos de 
proteção apropriados, quando da 
execução dos serviços;  Desenvolver suas 
atividades, aplicando normas e 
procedimentos de biossegurança;  Zelar 
pela guarda, conservação, manutenção, 
desinfecção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de 
trabalho; Executar o tratamento e 
descarte de resíduos de materiais 
provenientes de seu local de trabalho; 
Manter-se atualizado em relação às 
tendências e inovações tecnológicas de 
sua área de atuação e das necessidades 
do setor/departamento; Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à 
sua área de atuação. 

Atendente  
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão do 
Ensino Médio, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Desejável 
conhecimento 
em Informática. 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 

Receber, orientar e encaminhar o 
público, informando sobre questões 
relacionadas ao serviço interno do 
Órgão, bem como prestar serviços 
auxiliares na área administrativa da 
unidade de trabalho; Executar, sob 
supervisão direta, tarefas rotineiras de 
apoio administrativo e financeiro de 
baixa e média complexidade, 
relacionadas com a aplicação de 
regulamentos e normas em geral, a 
necessidade de solução para situações 
novas, bem como constantes contatos 
com unidades de trabalho vinculadas ao 
desempenho da atividade local de 
trabalho; Executar serviços internos e 
externos de entrega de documentos; 
Executar ligações telefônicas, 
transmissões e recebimento de 
mensagens por telefone, por rede de 
computadores ou assemelhados, visando 
contribuir com o fluxo da comunicação 
dentro da secretaria; Prestar 
acolhimento aos usuários e visitantes 
identificando-os, averiguando suas 
pretensões, para prestar-lhes 
informações, orientações; Realizar 
agendamento; Executar registros, 
controle, digitação, arquivo de todo e 
qualquer serviço de caráter 
administrativo, visando manter um 
histórico do mesmo, bem como 
preencher formulários, fichas, cartões e 
transcrever atos oficiais; Trabalhar 
seguindo os preceitos da instituição, com 
ética, sob a égide do serviço, 
confidencialidade e respeito ao indivíduo 
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e comunidade, de forma humanizada, 
visando garantir os direitos humanos; 
Zelar pela continuidade das atividades da 
unidade, providenciando material de 
expediente; auxiliar a coordenação no 
que couber; Executar outras atividades 
que estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

Técnico em 
Enfermagem 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
curso Técnico 
em 
Enfermagem, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Registro no 
respectivo 
Conselho Classe. 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 

Executar atividades de enfermagem tais 
como: Aferir e controlar sinais vitais dos 
pacientes; Preparar e administrar os 
medicamentos prescritos, por via oral, 
intramuscular, endovenosa, subcutânea, 
intradérmica e outros, observando 
horários, posologia e outros dados e a 
prescrição médica; Fazer curativos 
simples, observando a prescrição; 
Executar atividades de controle de 
infecção hospitalar; Desenvolver as 
atividades utilizando normas e 
procedimentos de biossegurança e/ou 
segurança do trabalho;  Realizar exames 
de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo 
instruções médicas ou de enfermagem; 
Instrumentalizar intervenções cirúrgicas, 
sob a supervisão do Enfermeiro; Auxiliar 
médicos e enfermeiros em exames, 
tratamentos, curativos e nos 
atendimentos gerais aos usuários; 
Executar atividades de prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante 
a assistência em saúde; Responsabilizar-
se pelo controle e utilização de 
equipamentos, instrumentais, materiais 
e medicamentos, colocados à sua 
disposição; Efetuar coleta de material 
para exames de laboratório; Executar 
atividades referentes à conservação e 
aplicação de vacinas na rotina e nas 
campanhas; Realizar visitas domiciliares 
de acordo com a especificidade da 
unidade de serviço; Realizar, na Atenção 
Básica, atividades de identificação das 
famílias em situação de risco; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de 
risco, conforme planejamento; Orientar 
os usuários na pós-consulta quanto ao 
cumprimento das prescrições de 
enfermagem, médicas e odontológicas; 
Participar da elaboração do plano de 
enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas para 
determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe de enfermagem; Manter os 
documentos com as informações do 
paciente em ordem, para facilitar a 
busca; Registrar as tarefas executadas, as 
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observações feitas e as reações ou 
alterações importantes em prontuário e 
em outros instrumentos de registro 
normatizados; Alimentar os Sistemas de 
Informação vigentes, relacionados à área 
de atuação; Executar atividades na 
prevenção e controle de doenças e 
agravos transmissíveis e não 
transmissíveis; Prestar informações 
relacionadas à saúde, aos usuários, 
conduzindo-os de forma humanitária ao 
acesso dos serviços na Unidade de Saúde 
e outros pontos de atenção; Prestar 
assistência na locomoção de pacientes 
em transporte sanitário. Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à 
sua área de atuação. 

Técnico em 
Enfermagem 
 
 

Unidades 
Básicas de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
curso Técnico 
em 
Enfermagem, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Registro no 
respectivo 
Conselho Classe. 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação em 
Estratégia Saúde 
da Família ou 
Programa 
Agentes 
Comunitários de 
Saúde - PACS.  
 
 

Executar atividades de enfermagem tais 
como: Aferir e controlar sinais vitais dos 
pacientes; Preparar e administrar os 
medicamentos prescritos, por via oral, 
intramuscular, endovenosa, subcutânea, 
intradérmica e outros, observando 
horários, posologia e outros dados e a 
prescrição médica; Fazer curativos 
simples, observando a prescrição; 
Executar atividades de controle de 
infecção hospitalar; Desenvolver as 
atividades utilizando normas e 
procedimentos de biossegurança e/ou 
segurança do trabalho;  Realizar exames 
de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo 
instruções médicas ou de enfermagem; 
Instrumentalizar intervenções cirúrgicas, 
sob a supervisão do Enfermeiro; Auxiliar 
médicos e enfermeiros em exames, 
tratamentos, curativos e nos 
atendimentos gerais aos usuários; 
Executar atividades de prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante 
a assistência em saúde; Responsabilizar-
se pelo controle e utilização de 
equipamentos, instrumentais, materiais 
e medicamentos, colocados à sua 
disposição; Efetuar coleta de material 
para exames de laboratório; Executar 
atividades referentes à conservação e 
aplicação de vacinas na rotina e nas 
campanhas; Realizar visitas domiciliares 
de acordo com a especificidade da 
unidade de serviço; Realizar, na Atenção 
Básica, atividades de identificação das 
famílias em situação de risco; Realizar 
ações de educação em saúde a grupos 
específicos e a famílias em situação de 
risco, conforme planejamento; Orientar 
os usuários na pós-consulta quanto ao 
cumprimento das prescrições de 
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enfermagem, médicas e odontológicas; 
Participar da elaboração do plano de 
enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas para 
determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe de enfermagem; Manter os 
documentos com as informações do 
paciente em ordem, para facilitar a 
busca; Registrar as tarefas executadas, as 
observações feitas e as reações ou 
alterações importantes em prontuário e 
em outros instrumentos de registro 
normatizados; Alimentar os Sistemas de 
Informação vigentes, relacionados à área 
de atuação; Executar atividades na 
prevenção e controle de doenças e 
agravos transmissíveis e não 
transmissíveis; Prestar informações 
relacionadas à saúde, aos usuários, 
conduzindo-os de forma humanitária ao 
acesso dos serviços na Unidade de Saúde 
e outros pontos de atenção; Prestar 
assistência na locomoção de pacientes 
em transporte sanitário. Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à 
sua área de atuação. 

Técnico em 
Enfermagem  
 

Urgência e 
Emergência 

40 horas 
semanais 
em 
regime de 
escala de 
plantão 
de 12 
horas. 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
curso Técnico 
em 
Enfermagem, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação em 
unidades de 
urgência e 
emergência.  
 

Executar atividades de enfermagem tais 
como: Aferir e controlar sinais vitais dos 
pacientes; Preparar e administrar os 
medicamentos prescritos, por via oral, 
intramuscular, endovenosa, subcutânea, 
intradérmica e outros, observando 
horários, posologia e outros dados e a 
prescrição médica; Fazer curativos 
simples, observando a prescrição; 
Executar atividades de controle de 
infecção hospitalar; Desenvolver as 
atividades utilizando normas e 
procedimentos de biossegurança e/ou 
segurança do trabalho;  Realizar exames 
de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo 
instruções médicas ou de enfermagem; 
Instrumentalizar intervenções cirúrgicas, 
sob a supervisão do Enfermeiro; Auxiliar 
médicos e enfermeiros em exames, 
tratamentos, curativos e nos 
atendimentos gerais aos usuários; 
Executar atividades de prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante 
a assistência em saúde; Responsabilizar-
se pelo controle e utilização de 
equipamentos, instrumentais, materiais 
e medicamentos, colocados à sua 
disposição; Efetuar coleta de material 
para exames de laboratório; Executar 
atividades referentes à conservação e 
aplicação de vacinas na rotina e nas 
campanhas; Realizar visitas domiciliares 
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de acordo com a especificidade da 
unidade de serviço;  Realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento; Orientar os 
usuários na pós-consulta quanto ao 
cumprimento das prescrições de 
enfermagem, médicas e odontológicas; 
Participar da elaboração do plano de 
enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas para 
determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe de enfermagem; Realizar os 
cuidados com o corpo pós-morte; 
Manter os documentos com as 
informações do paciente em ordem, para 
facilitar a busca; Registrar as tarefas 
executadas, as observações feitas e as 
reações ou alterações importantes em 
prontuário e em outros instrumentos de 
registro normatizados; Alimentar os 
Sistemas de Informação vigentes, 
relacionados à área de atuação; Executar 
atividades na prevenção e controle de 
doenças e agravos transmissíveis e não 
transmissíveis; Prestar informações 
relacionadas à saúde, aos usuários, 
conduzindo-os de forma humanitária ao 
acesso dos serviços na Unidade de Saúde 
e outros pontos de atenção; Monitorizar 
pacientes e manusear bombas de 
infusão; Prestar assistência na 
locomoção de pacientes em transporte 
sanitário. Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

Técnico de 
Laboratório  

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 954,00 Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
curso Técnico de 
Laboratório, 
realizado em 
instituição 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC). 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 

Coletar material biológico, quando 
necessário, verificando se o paciente 
está de acordo com as orientações 
recebidas; Orientar os pacientes sobre a 
coleta e preparo de exames.; Interpretar 
requisições médicas e de outros 
profissionais corretamente, assim como 
as siglas, abreviações e a sinonímia 
utilizadas para os exames laboratoriais; 
Identificar os materiais e selecionar os 
acessórios necessários para a coleta das 
amostras biológicas; Agendar a 
realização de exames com os pacientes; 
Triar o material biológico e distribuir 
para os setores; Manipular substâncias 
químicas como ácidos, bases, sais e 
outras, para obter reagentes necessários 
à realização dos testes, análises e provas 
de laboratório; Preparar lâminas, meios 
de cultura e esfregaços sanguíneos; 
Realizar e/ou processar os exames de 
urina, sangue, fezes, liquor, escarro e 
secreções, supervisionado por 
profissional legalmente habilitado; 
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mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, em 
serviços de 
saúde. 

Controlar o estoque de materiais, 
medicamentos, reagentes e 
equipamentos, entre outros, 
encaminhando a solicitação de reposição 
ao setor competente para providenciar a 
compra/aquisição, quando necessário; 
Reconhecer símbolos de risco; 
Realização; Realizar visitas domiciliares 
de acordo com a especificidade da 
unidade de serviço; Realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento; Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à 
sua área de atuação. 

 
1.2 NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO ÁREA DE 
ATUAÇÃO  

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO  REQUISITO DE 
INGRESSO 

ATRIBUIÇÕES 

Assistente 
Social 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Serviço Social, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC); 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovação 
de experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo. 

Coordenar, implementar e avaliar o 
desenvolvimento de políticas públicas, de 
acordo com sua área de atuação.  
Atender ao munícipe identificando suas 
necessidades e prestando orientação a 
indivíduos e famílias, fundamentados em 
pressupostos teóricos-metodológicos, 
éticos e legais. Articular serviços e 
recursos para atendimento, 
encaminhamento e acompanhamento 
das famílias e indivíduos. Desenvolver e 
participar de atividades socioeducativas 
de apoio, acolhida e reflexão que visem 
ao fortalecimento familiar e à convivência 
comunitária. Elaborar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos que sejam 
do âmbito de atuação do serviço social, 
com participação da sociedade civil. 
Prestar assessoramento às organizações 
comunitárias e entidades sociais, no 
exercício e defesa dos direitos civis, 
públicos e sociais da comunidade e do 
indivíduo. Realizar levantamentos de 
dados para caracterização, identificação 
das condições socioeconômicas, 
sanitárias e outros. Realizar visitas 
domiciliares com objetivo de verificar a 
situação do cidadão. Identificar situações 
de risco social e estabelecer ações e 
programas que atendam aos problemas 
detectados. Orientar aos usuários quanto 
à utilização de serviços públicos, 
comunitários ou particulares existentes. 
Elaborar relatórios das atividades 
realizadas, avaliando os resultados 
obtidos para manutenção e melhoria dos 
serviços prestados. Emitir pareceres 
técnicos e laudos na sua área de atuação, 
bem como participar de perícias técnicas, 
quando designado. Prestar informações 
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relacionadas à saúde, aos usuários, 
conduzindo-os de forma humanitária ao 
acesso dos serviços de Saúde. Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Biólogo 
 

Vigilância em 
Saúde  

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Biologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+ 
Comprovação 
de experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo. 

Participar de estudos, pesquisas e 
levantamentos relacionados à saúde, 
preservação, saneamento e meio 
ambiente. Fazer a análise dos resíduos 
recolhidos; Participar de projetos e 
programas nos campos da saúde, 
efetuando estudos e experiências com 
espécimes biológicos; Realizar pesquisas 
na natureza e no laboratório, elaborando 
e aprimorando medicamentos e soros; 
Realizar estudos, pesquisas e 
experimentos sobre os seres vivos; 
Participar de atividades de controle de 
animais sinantrópicos e de campanhas de 
vacinação, quando solicitado; Emitir 
parecer técnico-científico, realizar 
relatórios e outros documentos sobre 
assuntos relacionados à sua área de 
atuação; Efetuar a apuração de denúncias 
realizadas, pela população, quanto às 
questões sanitárias no Município; Realizar 
inspeções sanitárias em estabelecimentos 
de produção, comercialização de 
produtos e bens de serviços; Executar 
serviços de fiscalização sanitária em 
estabelecimentos industriais, comerciais, 
de prestação de serviços de saúde e/ou 
interesse à saúde; Efetuar apreensão 
e/ou inutilização de produtos de 
interesse à saúde, vendidos, 
armazenados, manipulados, embalados 
ou expostos à venda em desacordo com a 
legislação vigente, nos estabelecimentos 
fiscalizados; Realizar coleta de amostras 
para análise fiscal, orientando de acordo 
com a legislação vigente e aplicando-a, 
quando necessário; Participar das 
inspeções dos ambientes de trabalho, 
considerando a segurança da saúde do 
trabalhador; Manter sigilo a respeito das 
informações constantes nos processos 
sob sua responsabilidade ou em 
tramitação na Vigilância Sanitária;  Emitir 
notificação, auto de infração e termo de 
interdição, além de pareceres e instruir 
processos decorrentes do ato de 
fiscalização, quando atuar na Vigilância 
Sanitária; Emitir pareceres técnicos e 
laudos na sua área de atuação, bem 
como participar de perícias técnicas, 
quando designado; Responsabilizar-se 
pelo controle e utilização dos 
documentos, equipamentos e materiais 
colocados à sua disposição; Executar 
outras atividades que estejam 
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relacionadas à sua área de atuação.. 

Enfermeiro  
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Enfermagem, 
emitido  por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
 +  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 
 

Programar e supervisionar as atividades 
de enfermagem, como salas de  vacina e 
rede de frio, entre outros; Executar 
serviços de enfermagem, tais como: 
administração de medicamentos, 
realização de curativos, controle de sinais 
vitais; Prestar cuidados e realizar serviços 
de enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas; Planejar e 
realizar ações de educação em saúde, a 
grupos específicos e a famílias em 
situação de risco; Realizar assistência de 
enfermagem e participar na elaboração e 
execução de programas de saúde; 
Participar do planejamento, realização e 
avaliação dos programas de Saúde 
Pública, elaborando normas técnicas e 
administrativas; Fazer previsão de 
recursos necessários ao funcionamento 
dos serviços; Atuar nos serviços 
burocráticos, elaborar escalas de serviço, 
planos de trabalho, atribuições diárias e 
outras; Preencher prontuários de 
pacientes, bem como todos os registros 
relativos à sua atividade, preservando as 
informações do paciente em sigilo; 
Prestar socorro de urgência e 
emergência; Participar de campanhas de 
vacinação, quando solicitado; Requisitar 
equipamentos, instrumentais, materiais e 
medicamentos, quando necessário; Emitir 
pareceres técnicos e laudos na sua área 
de atuação, bem como participar de 
perícias técnicas, quando designado; 
Proceder à investigação epidemiológica;  
Emitir notificação, auto de infração e 
termo de interdição, além de pareceres e 
instruir processos decorrentes do ato de 
fiscalização, quando atuar na Vigilância 
Sanitária; Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 
 

Enfermeiro  
 

Unidades 
Básicas de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Enfermagem, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Registro no 

Programar e supervisionar as atividades 
de enfermagem, dos agentes 
comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias; Executar serviços 
de enfermagem, tais como: 
administração de medicamentos, 
realização de curativos, controle dos 
sinais vitais, prestação de cuidados de 
conforto, movimentação ativa e passiva e 
de higiene pessoal, cateterismo vesical, 
aspiração de vias aéreas superiores; 
Prestar cuidados e realizar serviços de 
enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos 
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Conselho de 
Classe; 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação em 
Estratégia 
Saúde da 
Família ou 
Programa 
Agentes 
Comunitários 
de Saúde - 
PACS.  
 

científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas; Planejar e 
realizar, na Atenção Básica, atividades de 
identificação das famílias em situação de 
risco; Planejar e realizar ações de 
educação em saúde, a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco; 
Participar de ações de educação 
permanente; Realizar visitas domiciliares, 
no território de abrangência; Elaborar 
mapa inteligente, em parceria com os 
demais membros da equipe; Realizar 
assistência de enfermagem e participar 
na elaboração e execução de programas 
de saúde; Participar do planejamento, 
realização e avaliação dos programas de 
Saúde Pública, elaborando normas 
técnicas e administrativas; Fazer previsão 
de recursos necessários ao 
funcionamento dos serviços de 
enfermagem; Requisitar equipamentos, 
instrumentais, materiais e 
medicamentos, quando necessário; Atuar 
nos serviços burocráticos de 
enfermagem, elaborar escalas de serviço, 
planos de trabalho, atribuições diárias e 
outras; Preencher prontuários de 
pacientes, bem como todos os registros 
relativos à sua atividade, preservando as 
informações do paciente em sigilo; 
Prescrever medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde, como integrante da 
equipe de saúde; Participar de 
campanhas de vacinação e ações globais, 
quando solicitado; Emitir pareceres 
técnicos e laudos na sua área de atuação, 
bem como quando designado; Registrar 
as tarefas executadas, as observações 
feitas e as reações ou alterações 
importantes em prontuário e em outros 
instrumentos de registro normatizados; 
Alimentar os Sistemas de Informação 
vigentes, relacionados à área de atuação; 
Executar atividades na prevenção e 
controle de doenças e agravos 
transmissíveis e não transmissíveis em 
programas de vigilância em saúde e 
atenção básica; Prestar informações 
relacionadas à saúde, aos usuários, 
conduzindo-os de forma humanitária ao 
acesso dos serviços na Unidade de Saúde 
e outros pontos de atenção; Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 
 

Enfermeiro  
 

Urgência e 
Emergência 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 

Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem; emitir parecer sobre 
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conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Enfermagem, 
emitido  por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+  
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação em 
unidades de 
urgência e 
emergência.  

matéria de enfermagem; cuidar 
diretamente de pacientes graves com 
risco de morte; realizar os cuidados de 
maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas; 
participar do planejamento, execução e 
avaliação do programa de reabilitação; 
manter a prevenção e controle 
sistemático de infecção hospitalar, 
participar na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; 
participar na elaboração de medidas de 
prevenção e controle sistemático de 
danos que possam ser causados aos 
pacientes durante a assistência de 
enfermagem; participar de programas e 
atividades de educação sanitária, 
participar da elaboração e 
operacionalização do sistema de 
referência e contra-referência do 
paciente nos diferentes níveis de atenção 
a saúde; coordenar a equipe de 
enfermagem, integrante da estrutura 
básica da instituição; organizar e dirigir os 
serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares; realizar 
consulta de enfermagem; participar dos 
programas e atividades de assistência 
integral a saúde; participar dos 
programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e no trabalho; 
atuar como enfermeiro classificador de 
risco; Planejar e realizar ações de 
educação em saúde, a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco; Realizar 
assistência de enfermagem e participar 
na elaboração e execução de programas 
de saúde;  executar outras tarefas 
correlatas, Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

Farmacêutico Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Farmácia 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 

Executar tarefas relacionadas com a 
dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da 
área farmacêutica tais como: 
medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, saneantes e 
insumos correlatos; Orientar sobre uso 
de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos; Promover o uso racional 
de medicamentos, conforme a Política 
Nacional de Medicamentos e de 
Assistência Farmacêutica; Desenvolver 
atividades de informação e educação 
sanitária da comunidade em geral e, em 
especial, no tocante à promoção do uso 
racional de medicamentos; Coletar, 
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conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de saúde.  

compilar e interpretar os dados 
estatísticos para controle das atividades 
referentes à farmácia; Participar de 
estudos de farmacovigilância, com base 
em análise de reações adversas e 
interações medicamentosas, informando 
à autoridade sanitária local; Elaborar 
escalas de serviço, rotinas de trabalho, 
atribuições diárias e outras atividades 
referentes à farmácia; Manipular, 
armazenar e dispensar produtos 
galênicos e saneantes; Observar, cumprir 
e orientar quanto às boas práticas de 
dispensação e de armazenamento de 
medicamentos; Responsabilizar-se 
técnica e legalmente pela farmácia; 
Avaliar a prescrição e promover a 
intervenção farmacêutica sempre que for 
necessário; Realizar atendimento 
farmacêutico domiciliar, quando se fizer 
necessário; Planejar e realizar ações de 
educação em saúde, a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco; Realizar 
assistência e participar na elaboração e 
execução de programas de saúde; Emitir 
notificação, auto de infração e termo de 
interdição, além de pareceres e instruir 
processos decorrentes do ato de 
fiscalização, quando atuar na Vigilância 
Sanitária; Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

Farmacêutico 
Bioquímico  
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Farmácia e 
Bioquímica 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC; 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe; 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 

Realizar exames de análises clínicas de 
sangue, urina, fezes, escarro, secreções, e 
preparar reagentes e meios de cultura;  
Controlar os prazos de validade e 
conservação dos reagentes e insumos; 
Liberar laudos de análises clínicas; 
Analisar os resultados do controle 
externo e interno da qualidade, avaliando 
e corrigindo quando necessário; Preparar 
amostras do material biológico; Solicitar 
compras de reagentes, insumos e outros; 
Emitir pareceres técnicos na sua área de 
atuação; Ser responsável técnico pelos 
postos de coleta das Unidades de Saúde; 
Coletar, compilar e interpretar os dados 
estatísticos para controle das atividades 
referentes a Análises Clínicas; 
Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização dos equipamentos, 
instrumentos, materiais e vidrarias 
colocados à sua disposição; Elaborar 
escalas de serviço, planos de trabalho, 
atribuições diárias e outras; Realizar 
diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamentos que forneçam subsídios à 
formulação de políticas, diretrizes e 
planos para implantação, funcionamento 
e manutenção de programas 
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cargo pleiteado. 
 

relacionados a Análises Clínicas; Realizar 
atendimento farmacêutico domiciliar, 
quando se fizer necessário; Planejar e 
realizar ações de educação em saúde, a 
grupos específicos e a famílias em 
situação de risco; Realizar assistência e 
participar na elaboração e execução de 
programas de saúde; Emitir notificação, 
auto de infração e termo de interdição, 
além de pareceres e instruir processos 
decorrentes do ato de fiscalização, 
quando atuar na Vigilância Sanitária; 
Executar outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Fisioterapeut
a  
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

30 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Fisioterapia 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo pleiteado. 
 

Proceder ao tratamento de doenças, 
empregando ginástica corretiva, 
cinesioterapia, eletroterapia, 
hidroterapia, mecanoterapia, 
massoterapia, fisioterapia desportiva e 
técnicas especiais de reeducação 
muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e 
tecidos afetados; Planejar, organizar e 
prestar serviços de fisioterapia; 
Desenvolver métodos e técnicas de 
trabalho que permitam a melhoria da 
qualidade dos serviços da área de 
fisioterapia do Município; Ensinar 
exercícios corretivos, orientando e 
treinando; Fazer relaxamento, exercícios 
e jogos com pacientes com problemas 
psíquicos, treinando-os 
sistematicamente, para promover a 
descarga ou liberação da agressividade e 
estimular a sociabilidade; Realizar 
estudos, pesquisas e levantamentos que 
forneçam subsídios à formulação de 
políticas, diretrizes e planos para 
implantação, funcionamento e 
manutenção de programas relacionados 
aos serviços de fisioterapia; Participar do 
planejamento, realização e avaliação dos 
programas de Saúde Pública, elaborando 
normas técnicas e administrativas; 
Prestar assistência na área de fisioterapia 
nos estabelecimentos de saúde da rede 
municipal; Realizar atendimento 
fisioterapêutico domiciliar, quando se 
fizer necessário; Planejar e realizar ações 
de educação em saúde, a grupos 
específicos e a famílias em situação de 
risco; Realizar assistência e participar na 
elaboração e execução de programas de 
saúde; Emitir notificação, auto de 
infração e termo de interdição, além de 
pareceres e instruir processos 
decorrentes do ato de fiscalização, 
quando atuar na Vigilância Sanitária; 
Executar outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 
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Fonoaudiólog
o 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Fonoaudiologia 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo pleiteado.  

Avaliar as deficiências do paciente, 
realizando exames fonéticos, da 
linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, para estabelecer 
o plano de treinamento ou terapêutico; 
Atuar em pesquisas, prevenção, avaliação 
e terapias fonoaudiológicas na área da 
comunicação oral e escrita, voz e audição, 
bem como em aperfeiçoamento dos 
padrões da fala e da voz; Atuar em  
projetos ligados às áreas de saúde 
pública, educação e outros; Atuar em 
equipes multidisciplinares de educação 
especial para identificação de distúrbios 
de comunicação, bem como, realizar 
atividades de fonoaudiologia 
educacional; Prestar assistência na área 
de fonoaudiologia nos estabelecimentos 
de saúde da rede municipal;  Realizar 
exames empregando técnicas de 
avaliação específicas, para possibilitar a 
seleção profissional ou escolar, opinando 
quanto às possibilidades fonatórias e 
auditivas do indivíduo; Encaminhar o 
paciente ao especialista, orientando-o e 
fornecendo-lhe indicações, para solicitar 
parecer quanto ao melhoramento ou 
possibilidade de reabilitação; Programar, 
desenvolver e supervisionar o 
treinamento da voz, fala, linguagem, 
expressão e compreensão do 
pensamento verbalizado e outros; 
Realizar atendimento fonoaudiológico 
domiciliar, quando se fizer necessário; 
Planejar e realizar ações de educação em 
saúde, a grupos específicos e a famílias 
em situação de risco; Realizar assistência 
e participar na elaboração e execução de 
programas de saúde;  Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à sua 
área de atuação. 

Nutricionista 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Nutrição 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 

Participar da elaboração de relatórios de 
pesquisa e da divulgação dos resultados 
de estudos sobre as condições 
alimentares e nutricionais; Implementar 
métodos e técnicas que possibilitem a 
melhoria da qualidade dos serviços de 
alimentação e nutrição do Município; 
Participar da elaboração, coordenação, 
supervisão e execução de projetos de 
alimentação e nutrição vinculados aos 
programas de saúde pública; Coordenar, 
supervisionar e executar programas e 
projetos de educação alimentar e 
nutricional para a comunidade, inclusive 
promovendo a consciência ecológica e 
ambiental; Estimular, em parceria com as 
instituições municipais, a identificação de 
pessoas com patologias e deficiências 
associadas à nutrição, para que recebam 
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Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 6 
(seis) meses no 
cargo pleiteado.  

o atendimento adequado; Realizar ações 
conjuntas aos Programas Academia da 
Saúde, Programa Saúde do Escolar e 
outros que estejam relacionados à área 
de atuação; Realizar consulta 
ambulatorial nutricional; Realizar visitas 
domiciliares, com orientação familiar e 
elaboração de plano de cuidado; Emitir 
notificação, auto de infração e termo de 
interdição, além de relatórios e pareceres 
e instruir processos decorrentes do ato 
de fiscalização, quando atuar na 
Vigilância Sanitária; Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à sua 
área de atuação. 

Psicólogo 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Psicologia 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo pleiteado.  

Avaliar e diagnosticar a existência de 
problemas na área psíquica, através de 
entrevistas e/ou testes psicológicos; 
acompanhar e orientar o paciente, bem 
como seus familiares, quanto as 
ansiedades, angustias, duvidas e 
questionamentos de seu quadro; reunir 
informações referentes ao paciente e, 
junto a equipe multidisciplinar, adequar a 
melhor forma de tratamento da 
respectiva enfermidade; utilizar técnicas  
individuais ou grupais, objetivando 
resolver as dificuldades encontradas 
pelos pacientes; executar outras tarefas 
correlatas; Realizar visitas institucionais e 
domiciliares, com orientação familiar, 
quando necessário; Planejar e realizar 
ações de educação permanente; Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

40 horas 
semanais 

R$ 1.623,91 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Terapia 
Ocupacional 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 

Planejar trabalhos individuais ou em 
grupo, como trabalhos criativos, manuais, 
estabelecendo as tarefas de acordo com 
as prescrições médicas para possibilitar a 
redução ou cura das deficiências dos 
pacientes, desenvolvendo as capacidades 
remanescentes e melhorando seu estado 
psicológico; Dirigir os trabalhos, 
supervisionando os pacientes na 
execução das tarefas prescritivas para 
ajudar o desenvolvimento dos programas 
de reabilitação; Participar de equipes 
multiprofissionais para identificação de 
distúrbios, tendo em vista a elaboração 
de projetos e programas de habilitação, 
emitindo parecer na sua especialidade 
para estabelecer o diagnóstico e 



12/01/2018 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 927

www.diariomunicipales.org.br

Página 179

conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo pleiteado. 

respectivo tratamento; Opinar quanto às 
possibilidades de recuperação do 
indivíduo, realizando exames e 
empregando técnicas de avaliação 
específicas; Preparar relatórios e 
documentos, na área de terapia 
ocupacional, a fim de subsidiar decisões; 
Desenvolver métodos e técnicas de 
trabalho que permitam a melhoria da 
qualidade dos serviços da área de terapia 
ocupacional do Município; Aplicar leis e 
regulamentos da sua área de atuação; 
Realizar visitas institucionais e 
domiciliares, com orientação familiar, 
quando necessário; Planejar e realizar 
ações de educação permanente; Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Odontólogo  
 
  

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
Clínico Geral. 

20 horas 
semanais 

R$ 1.499,52 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Odontologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo.  

Diagnosticar e determinar o tratamento; 
Fazer atendimento clinico a todos os 
ciclos de vida, incluindo pessoas; Fazer 
uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; Fazer limpeza de 
dentes, avulsão de tártaro, radiografias e 
respectivos diagnósticos;  Proceder aos 
registros no prontuário do usuário; 
Alimentar os Sistemas de Informação 
vigentes, relacionados à área de atuação; 
Montar radiografias intra-orais; Proceder 
a estudos e pesquisas sobre prevenção da 
cárie dentária, sua profilaxia dando a 
consequente assistência, através de 
visitas domiciliares, às escolas, às 
unidades de pronto-atendimento e a 
outras entidades de âmbito municipal; 
Planejar, dirigir e participar das 
campanhas e ações de educação em 
saúde, para prevenção de cáries, 
aplicação de flúor, explicação técnica de 
escovação etc; Elaborar relatórios 
periódicos e fornecer dados estatísticos 
de suas atividades; Emitir notificação, 
auto de infração e termo de interdição, 
além de pareceres e instruir processos 
decorrentes do ato de fiscalização, 
quando atuar na Vigilância Sanitária; 
Executar outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Odontólogo  
 
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
em 
Endodontia. 

20 horas 
semanais 

R$ 1.499,52 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Odontologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 

Diagnosticar e determinar o tratamento; 
Realizar atendimento endodôntico; Fazer 
uso dos medicamentos que combatem as 
afecções da boca; Fazer limpeza de 
dentes, avulsão de tártaro, radiografias e 
respectivos diagnósticos;  Proceder aos 
registros no prontuário do usuário; 
Alimentar os Sistemas de Informação 
vigentes, relacionados à área de atuação; 
Montar radiografias intra-orais; Proceder 
a estudos e pesquisas sobre prevenção da 
cárie dentária, sua profilaxia dando a 
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Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de endodontia.  

consequente assistência, através de 
visitas domiciliares, às escolas, às 
unidades de pronto-atendimento e a 
outras entidades de âmbito municipal; 
Planejar, dirigir e participar das 
campanhas e ações de educação em 
saúde, para prevenção de cáries, 
aplicação de flúor, explicação técnica de 
escovação etc; Elaborar relatórios 
periódicos e fornecer dados estatísticos 
de suas atividades; Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à sua 
área de atuação. 

Odontólogo  
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
em 
Bucomaxilo. 
 

20 horas 
semanais 

R$ 1.499,52 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Odontologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de bucomaxilo. 

Diagnosticar e determinar o tratamento; 
Realizar atendimento em bucomaxilo; 
Fazer uso dos medicamentos que 
combatem as afecções da boca; Fazer 
limpeza de dentes, avulsão de tártaro, 
radiografias e respectivos diagnósticos;  
Proceder aos registros no prontuário do 
usuário; Alimentar os Sistemas de 
Informação vigentes, relacionados à área 
de atuação; Montar radiografias intra-
orais; Proceder a estudos e pesquisas 
sobre prevenção da cárie dentária, sua 
profilaxia dando a consequente 
assistência, através de visitas 
domiciliares, às escolas, às unidades de 
pronto-atendimento e a outras entidades 
de âmbito municipal; Planejar, dirigir e 
participar das campanhas e ações de 
educação em saúde, para prevenção de 
cáries, aplicação de flúor, explicação 
técnica de escovação etc.; Elaborar 
relatórios periódicos e fornecer dados 
estatísticos de suas atividades; Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Odontólogo  
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
em 
odontopediatr
ia. 

20 horas 
semanais 

R$ 1.499,52 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Odontologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Registro no 
Conselho de 

Diagnosticar e determinar o tratamento; 
Realizar atendimento odontopediátrico; 
Fazer uso dos medicamentos que 
combatem as afecções da boca; Fazer 
limpeza de dentes, avulsão de tártaro, 
radiografias e respectivos diagnósticos;  
Proceder aos registros no prontuário do 
usuário; Alimentar os Sistemas de 
Informação vigentes, relacionados à área 
de atuação; Montar radiografias intra-
orais; Proceder a estudos e pesquisas 
sobre prevenção da cárie dentária, sua 
profilaxia dando a consequente 
assistência, através de visitas 
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Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de 
odontopediatria
. 

domiciliares, às escolas, às unidades de 
pronto-atendimento e a outras entidades 
de âmbito municipal; Planejar, dirigir e 
participar das campanhas e ações de 
educação em saúde, para prevenção de 
cáries, aplicação de flúor, explicação 
técnica de escovação etc.; Elaborar 
relatórios periódicos e fornecer dados 
estatísticos de suas atividades; Executar 
outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Odontólogo  
 
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
a pessoas com 
necessidades 
especiais. 

20 horas 
semanais 

R$ 1.499,52 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
nível superior 
em Odontologia, 
fornecido por 
instituição de 
ensino superior 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovar 
experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de atendimento 
de pessoas com 
necessidades 
especiais. 

Diagnosticar e determinar o tratamento; 
Realizar atendimento a pessoas com 
necessidades especiais; Fazer uso dos 
medicamentos que combatem as 
afecções da boca; Fazer limpeza de 
dentes, avulsão de tártaro, radiografias e 
respectivos diagnósticos;  Proceder aos 
registros no prontuário do usuário; 
Alimentar os Sistemas de Informação 
vigentes, relacionados à área de atuação; 
Montar radiografias intra-orais; Proceder 
a estudos e pesquisas sobre prevenção da 
cárie dentária, sua profilaxia dando a 
consequente assistência, através de 
visitas domiciliares, às escolas, às 
unidades de pronto-atendimento e a 
outras entidades de âmbito municipal; 
Planejar, dirigir e participar das 
campanhas e ações de educação em 
saúde, para prevenção de cáries, 
aplicação de flúor, explicação técnica de 
escovação etc.; Elaborar relatórios 
periódicos e fornecer dados estatísticos 
de suas atividades; Executar outras 
atividades que estejam relacionadas à sua 
área de atuação. 

Médico 
Veterinário 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde 

24 horas 
semanais  

R$ 1954,54 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
curso de nível 
superior em 
Medicina 
Veterinária, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 

Examinar os animais para apurar o seu 
estado de saúde e no combate às 
doenças transmissíveis; Prestar exames 
clínicos e cirúrgicos de interesse da Saúde 
Pública, emitindo diagnósticos, 
prescrevendo e aplicando medicamentos; 
Executar a prática da medicina 
veterinária em todas as suas 
modalidades, envolvendo exames e 
diagnósticos de doenças, tratamentos, 
assistência técnica e sanitária; Prestar 
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reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 

atendimento e tomar providências 
necessárias às notificações de prevenção 
de zoonoses; Orientar sobre o manejo 
geral dos animais; Elaborar laudos 
técnicos e realizar perícias relacionadas a 
atividades médico veterinárias; Fazer o 
planejamento dos materiais, 
equipamentos, instrumentais e 
medicamentos necessários ao exercício 
das atividades de medicina veterinária, 
para encaminhamento ao setor 
competente; Quando atuar na Vigilância 
Sanitária: Realizar inspeção sanitária; 
Orientar a população e o setor regulado 
quanto às normas sanitárias; Receber e 
atender denúncias; Emitir relatórios, 
pareceres,  notificação, auto de infração e 
termo de interdição; Instruir processos 
decorrentes do ato de fiscalização. 
Executar outras atividades que estejam 
relacionadas à sua área de atuação. 

Médico  
 
  
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
Clínico Geral. 

20 horas 
semanais  

R$ 3.189,58 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática. 

Prestar assistência médica nos 
estabelecimentos de saúde da rede 
municipal; Realizar exames clínicos, 
emitir diagnósticos e prescrever 
medicamentos; Estudar os resultados de 
exames e análises, requisitando exames 
complementares, quando necessário, e 
encaminhar pacientes ao especialista; 
Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Prestar socorros de 
urgência/emergência, bem como, 
atender os acidentes de trabalho; Prestar 
assistência à saúde do cidadão em casos 
de calamidade pública, epidemia e outras 
situações de risco; Efetuar o 
preenchimento de Boletim Único de 
Produtividade, especificando os campos 
de solicitações médicas, bem como de 
todas as fichas e relatórios referentes às 
suas atividades, inclusive a ficha de 
notificação de doenças transmissíveis 
identificadas na atuação clínica, conforme 
solicitado pela Vigilância Epidemiológica; 
Executar as ações de atenção integral, 
aliando atuação clínica à de saúde 
coletiva para assistência às famílias; 
Participar do planejamento e execução 
de programas e projetos de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde; 
Capacitar as equipes de saúde no que se 
refere às ações educativas e preventivas 
em saúde; Realizar estudos, pesquisas e 
levantamentos de informações que 
forneçam subsídios à formulação de 
políticas, diretrizes e planos para 
implantação, funcionamento e 
manutenção de programas e projetos 
relacionados à prevenção, promoção, 
assistência e recuperação da saúde no 
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Município; Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

MÉDICO  
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde com 
atendimento 
pediátrico. 

20 horas 
semanais  

R$ 3.189,58 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovação 
de experiência 
de no mínimo 
06 (seis) meses 
no cargo, com 
atuação na área 
de atendimento 
pediátrico.  
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática.  

Avaliar, diagnosticar, prescrever e realizar 
tratamento clinico, cirúrgico ou 
reabilitacional, 
exames complementares e de apoio 
diagnostico; prescrever medicamentos; 
diagnosticar situações de saúde da 
comunidade; executar atividades médico 
-sanitárias; desenvolver e executar 
programas de saúde pública e vigilância 
em saúde; emitir laudos, atestados e 
pareceres; zelar pela conservação de 
materiais e equipamentos utilizados; 
realizar outras atividades correlatas com 
o cargo. 

MÉDICO  Urgência e 
Emergência 
Pediátrica 

20 horas 
semanais 

R$ 3.189,58 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Comprovação 

Avaliar, diagnosticar, prescrever e realizar 
tratamento clinico, cirúrgico ou 
recreacional, 
exames complementares e de apoio 
diagnostico; prescrever medicamentos; 
diagnosticar situações de saúde da 
comunidade; executar atividades medico-
sanitárias; participar de programas de 
controle de infecção hospitalar, de 
vigilância sanitária, epidemiológica e de 
saúde do trabalhador; emitir laudos, 
atestados e pareceres; zelar pela 
conservação de materiais e 
equipamentos utilizados; realizar outras 
atividades correlatas com o cargo. 
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de experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de Urgência e 
Emergência 
Pediátrica. 
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática.  

MÉDICO  
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde, com 
atendimento 
Ginecológica. 

20 horas 
semanais 

R$ 3.189,58 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovação 
de experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de ginecologia. 
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática.  

Avaliar, diagnosticar, prescrever e realizar 
tratamento clinico, cirúrgico ou 
reabilitacional, 
exames complementares e de apoio 
diagnostico; prescrever medicamentos; 
diagnosticar situações de saúde da 
comunidade; executar atividades medico-
sanitárias; participar de programas de 
controle de infecção hospitalar, de 
vigilância sanitária, epidemiológica e de 
saúde do trabalhador; emitir laudos, 
atestados e pareceres; zelar pela 
conservação de materiais e 
equipamentos utilizados; realizar outras 
atividades correlatas com o cargo. 

MÉDICO  
 
 

Rede 
Municipal de 
Saúde, com 
atendimento 
em  CTA/SAE 
e 
Tuberculose. 

20 horas 
semanais 

R$ 3.189,58 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 

Avaliar, diagnosticar, prescrever e realizar 
tratamento clinico, cirúrgico ou 
reabilitacional, 
exames complementares e de apoio 
diagnostico; prescrever medicamentos; 
diagnosticar situações de saúde da 
comunidade; executar atividades médico-
sanitárias; desenvolver e executar 
programas de saúde publica e vigilância 
em saúde (vigilância sanitária, 
epidemiológica e saúde do trabalhador); 
emitir laudos, atestados e pareceres; 
zelar pela conservação de materiais e 
equipamentos utilizados; realizar outras 
atividades correlatas com o cargo. 
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conselho de 
classe. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Comprovação 
de experiência 
mínima de 06 
(seis) meses no 
cargo, com 
atuação na área 
de CTA/SAE E 
TUBERCULOSE. 
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática.  

Médico 
 

Unidades 
Básicas de 
Saúde, com 
atendimento 
a Família e 
Comunidade 
 
 

40 horas 
semanais 

R$ 4.252,77 Diploma 
devidamente 
registrado de 
conclusão de 
Curso de Nível 
Superior em 
Medicina 
emitido por 
instituição 
reconhecida 
pelo MEC. 
+ 
Residência em 
Medicina da 
Família e 
Comunidade ou 
Título de 
Especialista em 
Medicina de 
Família e 
Comunidade 
reconhecido 
pelo Conselho 
Regional de 
Medicina. 
+ 
Registro no 
Conselho de 
Classe.  
+ 
Certidão de 
Regularidade no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
+ 
Conhecimento 
básico em 
Informática. 

Prestar assistência integral ao cidadão, 
em todos os ciclos de vida, efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, 
prescrevendo medicamentos e realizando 
outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover 
a saúde e bem-estar da população.  
Planejar e realizar atividades de 
identificação das famílias em situação de 
risco; Planejar e realizar ações de 
educação em saúde, a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco; 
Participar de ações de educação 
permanente; Realizar visitas domiciliares, 
no território de abrangência; Elaborar 
mapa inteligente, em parceria com os 
demais membros da equipe; Participar do 
planejamento, realização e avaliação dos 
programas de Saúde Pública, elaborando 
normas técnicas e administrativas; 
Preencher prontuários de pacientes e em 
outros instrumentos de registro 
normatizados, bem como todos os 
registros relativos à sua atividade, 
preservando as informações do paciente 
em sigilo; Participar de campanhas de 
vacinação e ações globais, quando 
solicitado; Emitir pareceres técnicos e 
laudos na sua área de atuação, bem 
como quando designado; Alimentar os 
Sistemas de Informação vigentes, 
relacionados à área de atuação; Executar 
atividades na prevenção e controle de 
doenças e agravos transmissíveis e não 
transmissíveis em programas de vigilância 
em saúde e atenção básica; Prestar 
informações aos usuários relacionadas à 
saúde, conduzindo-os de forma 
humanitária ao acesso dos serviços na 
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Unidade de Saúde e outros pontos de 
atenção; Executar outras atividades que 
estejam relacionadas à sua área de 
atuação. 

 
 
 

ANEXO II 
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO  
 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ALÍNEIA DESCRIÇÃO  / ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO MÁXIMO DE 
TÍTULOS  

PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO  

A Pós-Graduação “Stricto Sensu” Doutorado em Saúde ou na área a que 
concorre.  02 10,0 

B Pós-Graduação “Stricto Sensu” Mestrado em Saúde ou na área a que 
concorre. 02 8,0 

C Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização em Saúde ou na área a que 
concorre. 02 5,0 

D 
Curso avulso  em Saúde ou na área a que concorre de no mínimo 180 horas 
e máximo de 359 horas, realizado no período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2017. 

01 3,0 

E 
Curso avulso em Saúde ou na área a que concorre de no mínimo 120 horas 
e máximo de 179 horas, realizado no período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2017. 

01 2,0 

F 
Curso avulso em Saúde ou na área a que concorre de no mínimo 60 horas e 
máximo de 119 horas, realizado no período de janeiro de 2013 a dezembro 
de 2017.  

01 0,5 

Para fins de pontuação e classificação, serão aceitos até 03 (três) títulos das alíneas A, B e C, obedecendo o limite por 
alínea. Para as qualificações das alíneas D, E e F, serão aceitos até 02 (dois) títulos, obedecendo o limite por alínea. 

 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 
DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 

G 
Tempo de serviço prestado no cargo e função pleiteados, até o limite 
de 120 meses, prestados em instituição pública ou instituição privada, 
a partir de 2007. 

0,1 ponto por mês completo. 

Para comprovação do exercício de atividade profissional, não será considerado tempo de serviço em vínculos 
concomitantes, conforme item 7.11 do presente edital. 

 
ANEXO III  

DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

I - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NO ATO DA CHAMADA.  
1. Ficha de Inscrição detalhada gerada pelo sistema; 
2. Atestado de Antecedentes Criminais (www.sesp.es.gov.br)  
3. Carteira de Identificação, com número, órgão expedidor e data de expedição da mesma. 
4. Carteira de Trabalho Profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de 

nascimento (Página de identificação e verso dela); 
5. CPF (dispensada cópia caso o nº conste no documento de identidade descrito no item 3 deste anexo); 
6. Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral (comprovante de votação na última eleição ou 

certidão da justiça eleitoral); 
7. Certificado de reservista (sexo masculino); 
8. Comprovante de PIS/PASEP (caso não possua apresentar declaração emitida pela Caixa Econômica Federal); 
9. Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone); 
10. Certidão de nascimento ou casamento; 
11. Comprovante de escolaridade e títulos declarados no ato da inscrição; 
12. Tempo de serviço NO CARGO pleiteado, caso tenha declarado; 
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13. Documentação comprobatória de atendimento à condição de pessoa com deficiência (se for o caso). 
OBS: Todos os documentos originais deverão ser acompanhados de cópias. 

 
II - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM ATÉ 10 DIAS, SOB PENA DE RECLASSIFICAÇÃO. 
 

1. Exames médicos constantes no item 8.4.1 deste Edital à Perícia Médica Municipal; e. 
2. Laudo expedido pela Perícia Médica Oficial do Município de Viana - ES (original), considerando o candidato 

APTO. 
 
III - APRESENTAÇÃO FACULTATIVA NO ATO DA CHAMADA PARA FINS DE SALÁRIO FAMÍLIA.  

 
1. Certidão de Nascimento do filho (s) de 0-14 anos; 
2. Cartão de Vacinação do (s) filho (s) menor (es); 
3. Comprovante de Frequência Escolar. 

 
 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA 

DISCRIMINAÇÃO PERÍODO PREVISTO LOCAL 
Publicação do Edital. 12/01/2018. www.viana.es.gov.br 

Inscrição. 12/01/2018 a 17/01/2018. www.viana.es.gov.br 
Classificação. 22/01/2018. www.viana.es.gov.br 

Publicação da primeira chamada. 24/01/2018. www.viana.es.gov.br 
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