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

DECRETOS

DECRETO - P Nº 8.754, DE 07 DE MARÇO DE 
2019.

EXONERA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE: 

Art. 1º – Fica exonerado, CLEMILSON DE OLIVEIRA 
BENEVIDES, do cargo comissionado de Assessor 
Administrativo, símbolo CC4, lotado na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 07 de março de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 8.755, DE 07 DE MARÇO DE 
2019

DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR 
COMISSIONADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor THIAGO SANTOS MICHALSKY 
PINTO ocupante do cargo efetivo de Técnico em Informática, 
para substituir pelo período de 30 (trinta) dias, por motivo 
de férias, o servidor ROGÉRIO SOUZA PAULA GAMA, no 
cargo em comissão de Diretor do Setor de Tecnologia da 
Informação, lotado na Secretaria Municipal de Governo, 
assegurando ao substituto a percepção do vencimento 
atribuído ao cargo substituído.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 07 de março de 2019.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 04, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DA DIRETORA DE 
PROCURADORIA, A SERVIDORA COMISSIONADA 
LUDMILA DE OLIVEIRA BRANDÃO SILVA.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do art. 28, inciso I da Lei nº 1.721 de 04 de Setembro 
de 2014, tendo em vista a necessidade administrativa.

RESOLVE:

Art 1º - Lotar a Diretora de Procuradoria LUDMILA DE 
OLIVEIRA BRANDÃO SILVA no PROCON MUNICIPAL, 
para atuar junto ao Procurador Municipal LEANDRO SÁ 
FORTES, devendo a mesma realizar as tarefas designadas 
pelo referido procurador com zelo e precisão, desde que 
não compreendam a representação ou assessoramento 
do Poder Executivo, nem tampouco compreendam as 
competências previstas ao Procurador efetivo. 

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE E PUBLIqUE.

Marataízes-ES, 28 de fevereiro de 2019

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procurador-Geral do Município

OAB/ES 17.274
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PORTARIA Nº 44/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000085/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.

O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000085/2019, referente à Contratação da Empresa 
ARINALDO TEIXEIRA MORAIS 00799463728, através da 
Inexigibilidade nº  0000029/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 45/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000084/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.

O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000084/2019, referente à Contratação da Empresa M. 
FERREIRA PEÇANHA ME, através da Inexigibilidade nº  
0000027/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 46/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000086/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000086/2019, referente à Contratação da Empresa 
CRISTIANE SANTOS SILVA 12931181846, através da 
Inexigibilidade nº  0000030/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
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será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 47/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000083/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000086/2019, referente à Contratação da Empresa 
KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000026/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 

que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 48/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000069/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000069/2019, referente à Contratação da Empresa 
EVENTS MACCHINA LTDA - ME, através do Pregão 
Presencial Nº 02/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 49/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000070/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000070/2019, referente à Contratação da Empresa 
EVENTS MACCHINA LTDA - ME, através do Pregão 
Presencial Nº 02/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 50/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000068/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000068/2019, referente à Contratação da Empresa 
EVENTS MACCHINA LTDA - ME, através do Pregão 
Presencial Nº 02/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 51/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000095/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
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a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
0000095/2019, referente à Contratação da Empresa UILDO 
MARqUES AVILA 09149455729, através da Inexigibilidade 
nº  0000036/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 52/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000096/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
0000096/2019, referente à Contratação da Empresa UILDO 
MARqUES AVILA 09149455729, através da Inexigibilidade 
nº  0000036/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 

será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 53/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000097/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000097/2019, referente à Contratação da Empresa 
ANDREIA SOARES PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA , 
através da Inexigibilidade nº  0000034/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
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que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 54/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000090/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000090/2019, referente à Contratação da Empresa 
SETE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000032/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 55/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000102/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  00000102/2019, referente à Contratação da Empresa 
M. FERREIRA PEÇANHA, através da Inexigibilidade nº  
0000038/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)
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PORTARIA Nº 56/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000103/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
00000103/2019, referente à Contratação da Empresa LUIZ 
CARLOS FERREIRA MARTINS 07771466737, através da 
Inexigibilidade nº  0000039/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 57/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000098/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000098/2019, referente à Contratação da Empresa 
KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000037/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 58/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº   
0000099/2019, para atender a secretaria de Turismo Cultura 
e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  0000099/2019, referente à Contratação da Empresa 
KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000037/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
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será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 59/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000100/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  00000100/2019, referente à Contratação da Empresa 
KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000037/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 

que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 60/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000101/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº  00000101/2019, referente à Contratação da Empresa 
KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através da 
Inexigibilidade nº  0000037/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 61/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato administrativo nº   049/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº   049/2019, 
referente à Contratação da Empresa A N PRODUÇOES 
LTDA ME, através da Inexigibilidade nº  0000028/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 62/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000107/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000107/2019, referente à Contratação da Empresa KAIO 
SANTOS NUNES 14345893747, através da Inexigibilidade 
nº  0000042/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 63/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000108/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000108/2019, referente à Contratação 
da Empresa KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, 
através da Inexigibilidade nº  0000043/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 64/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000105/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000105/2019, referente à Contratação 
da Empresa C PEREIRA ME através da Inexigibilidade nº  
0000035/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 

será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 65/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000109/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução 
nº   00000109/2019, referente à Contratação da 
Empresa KATIANE MACHADO BRANDAO 08488352719 
através da Inexigibilidade nº  0000044/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
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que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 66/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000104/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000104/2019, referente à Contratação 
da Empresa ANA ISABEL BARBOSA ALBERNAZ DA SILVA 
14008235795 através da Inexigibilidade nº  0000041/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 67/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000111/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000111/2019, referente à Contratação 
da Empresa ANA ISABEL BARBOSA ALBERNAZ DA SILVA 
14008235795 através da Inexigibilidade nº  0000046/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)
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PORTARIA Nº 68/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000113/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000113/2019, referente à Contratação 
da Empresa FLAVIO GOIS MARAO 08797667781 através 
da Inexigibilidade nº  0000047/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 69/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000110/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/

Execução nº   00000110/2019, referente à Contratação 
da Empresa ABADART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-
ME através da Inexigibilidade nº  0000045/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 70/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000106/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000106/2019, referente à Contratação da Empresa LUIZ 
ANTONIO VOLPONI DE SOUSA 09153467701 ME através 
da Inexigibilidade nº  0000045/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
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servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 71/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato administrativo nº   051/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração do contrato administrativo nº  
 051/2019, referente à Contratação da Empresa V. T. 
SANTORIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME, através 
da Inexigibilidade nº  0000040/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 72/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000114/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000114/2019, referente à Contratação da Empresa M. 
FERREIRA PEÇANHA ME através da Inexigibilidade nº  
0000048/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 73/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato administrativo nº   050/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº   050/2019, 
referente à Contratação da Empresa EVENTS MACCHINA 
LTDA – ME, através da Ata de Registro de Preços nº 016/19 
– Pregão Presencial nº 002/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 74/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000115/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº  00000115/2019, referente à Contratação da 
Empresa KR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, através 
da Inexigibilidade nº  0000050/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 75/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000116/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000116/2019, referente à Contratação 
da Empresa C PEREIRA ME através da Inexigibilidade nº  
0000051/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 76/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato administrativo nº   053/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a celebração do contrato administrativo 
nº   053/2019, referente à Contratação da Empresa 
CONDUCTOR SOLUÇOES CULTURAIS S/S LTDA, através 
da Inexigibilidade nº  0000049/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 

será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 77/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000118/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração da Autorização de Fornecimento/
Execução nº   00000118/2019, referente à Contratação 
da Empresa SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME 
através da Inexigibilidade nº  0000057/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
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que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 78/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000117/2019, para atender a secretaria de Turismo 
Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
a celebração da Autorização de Fornecimento/Execução nº  
 00000117/2019, referente à Contratação da Empresa D. 
SENNA CIA MUSICAL LTDA através da Inexigibilidade nº  
0000052/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 79/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da do contrato administrativo nº  0064/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a celebração do contrato administrativo nº  
0064/2019, referente à Contratação da Empresa ABADART 
PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME através da 
Inexigibilidade nº  0000056/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)
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PORTARIA Nº 80/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0054/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a celebração do contrato administrativo nº  
0054/2019, referente à Contratação da Empresa V.T. 
SANTORIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME através 
da Inexigibilidade nº  0000053/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 81/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0061/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e a celebração do contrato administrativo nº  0061/2019, 
referente à Contratação da Empresa C PEREIRA ME 
através da Inexigibilidade nº  0000055/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 82/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0058/2019 para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº  0058/2019, 
referente à Contratação da Empresa AFR EVENTOS LTDA 
através da Ata de Registro de Preços nº 045/19 – Pregão 
Presencial nº 006/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
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servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 83/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0063/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração contrato administrativo nº  0063/2019, 
referente à Contratação da Empresa MAIS ESTRUTURA 
LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINqUEDOS EIRELI – EPP 
através Ata de Registro de Preços nº 052/19 – Pregão 
Presencial nº 009/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 

que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 84/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0055/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração contrato administrativo nº  0055/2019, 
referente à Contratação da Empresa AFR EVENTOS LTDA 
através da Ata de Registro de Preços nº 045/19 – Pregão 
Presencial nº 006/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 85/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0060/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº  0060/2019, 
referente à Contratação da Empresa SCORPION TELÕES 
LTDA através da Ata de Registro de Preços nº 048/19 – 
Pregão Presencial nº 006/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 86/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0066/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº  0066/2019, 
referente à Contratação da Empresa JB LOCACAO DE 
MATERIAL EM EVENTOS LTDA através da Ata de Registro 
de Preços nº 076/18 – Pregão Presencial nº 020/2018.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 87/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0062/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
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e a celebração do contrato administrativo nº  0062/2019, 
referente à Contratação da Empresa AUDIOVIX EVENTOS 
LTDA ME através da Ata de Registro de Preços nº 050/19 – 
Pregão Presencial nº 009/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 88/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0059/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e a celebração contrato administrativo nº  0059/2019, 
referente à Contratação da Empresa AUDIOVIX EVENTOS 
LTDA ME através da Ata de Registro de Preços nº 046/19 – 
Pregão Presencial nº 006/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 

será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 89/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0056/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº  0056/2019, 
referente à Contratação da Empresa EVENTS MACCHINA 
LTDA - ME através da Ata de Registro de Preços nº 051/19 
– Pregão Presencial nº 009/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
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que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 90/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº  0065/2019, para 
atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e a celebração do contrato administrativo nº  0065/2019, 
referente à Contratação da Empresa EVENTS MACCHINA 
LTDA - ME através da Ata de Registro de Preços nº 051/19 
– Pregão Presencial nº 009/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)

PORTARIA Nº 91/2019 DE 01 DE MARÇO DE 
2019.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução da do contrato administrativo nº  0057/2019, 
para atender a secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico”.
 
O Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a celebração do contrato administrativo nº  
0057/2019, referente à Contratação da Empresa V. T. 
SANTORIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME,através 
da Inexigibilidade nº  0000057/2019.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Rômulo Porto da Silva 
(Chefe de Cultura), para acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto constante do respectivo processo, no qual a 
Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante e que, 
será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela 
servidora Srª Aline Dias da Silva (Oficial Administrativo).

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá: 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo o 
efeito da mesma, na data do início da vigência do contrato.

REGISTRE-SE PUBLIqUE-SE CUMPRA-SE.

LEILIANE PEREIRA MENDES
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico 

(Interina)
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa Nº 000003/2019

CONTRATO Nº. 000052/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marataízes - ES
CONTRATADA: MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
CERTAME: Dispensa Nº. 000003/2019
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO 
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL MARIA DA COSTA MACHADO
PRAZO: 01 de março de 2019 A 31 de dezembro de 2019
VALOR: 70.000,00 (setenta mil reais)
DOTAÇÃO: 0000011236100192.044 - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 33903600000 - OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0000091-28.2019.5.17.0131
Autor (a): ELQUIMAR VIEIRA DA SILVA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES – VALOR: R$ 91.820,01 
( Noventa e um mil oitocentos e vinte reais e quatro 
centavos). 

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 21 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

MARATAÍZES/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:
Processo 0000050-58.2019.5.17.0132
Autor (a): ELQUIMAR VIEIRA DA SILVA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES - VALOR: R$ 12.129,50 
(doze mil cento e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos). 

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 21 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

MARATAÍZES/ES

NOTIFICAÇÃO

À LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME
Av. Governador Santos Neves, 1310 – A – Centro – 
Linhares/ES
CNPJ nº 32.461.170/0001-60

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, estabelecido à Av. Rubens Rangel, 
nº 411, B. Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrito no CNPJ 
nº 01.609.408/0001-28, vem NOTIFICAR formalmente essa 
empresa, uma vez que recebida notificação inicial oriunda 
do processo, onde foi designada audiência de instrução, 
conforme abaixo:

Processo 0000100-84.2019.5.17.0132
Autor (a): ELQUIMAR VIEIRA DA SILVA
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES - VALOR: R$ 45.457,01 
(quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete 
reais e um centavo). 

Dessa forma, em estrito cumprimento ao poder geral de 
cautela e do zelo específico com o Erário; às cláusulas 
do contrato acima individualizado, principalmente as que 
tratam das responsabilidades e obrigações do contratado, 
e os termos da Lei Federal 8666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), mais especificamente os arts. 55 
XIII e 71 § 1º, fica essa empresa NOTIFICADA a, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias úteis, tomar as providências 
necessárias à solução da demanda em questão, sob as 
penas fixadas à mesma lei, estabelecidos em contrato.

Marataízes/ES, 21 de fevereiro de 2019. 

Atenciosamente,

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

MARATAÍZES/ES
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ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

ESTEVÃO SILVA MACHADO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ROBERTO MELEIP DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes 

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIÁRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
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