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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 001, DE 22 DE MAIO DE 2019 

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2019, 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS. 

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 67, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Contrato 
Administrativo nº 099/2019, Processo nº 6834/2019, 
Dispensa nº 0006/2019, referente a aquisição de placas 
com o nome de logradouros públicos no município, solicitado 
pela Secretaria de Finanças e fornecidos pela Empresa J 
DE SOUZA DIAS ME.

 R E S O L V E : 

Art. 1º - Designar a servidora DOMARIO MARVILA DO 
ROSARIO  matrícula nº 6057, ocupante do cargo Agente 
de Serviços Administrativos, 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, 
pelo servidor Sr. VALMIR BELO RANGEL DA SILVA 
matrícula nº 108864, ocupante do cargo de Chefe do Setor 
de Fiscalização. 

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 na data de sua 
publicação. 

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. 

Elizeu Machado Estevão
 Secretário de Municipal de Finanças

PORTARIA 18 , DE 27 DE  MAIO DE 2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DO CONTRATO Nº 02 
DE 2019 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 
COM A MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MÓVEIS LTDA.

A Secretária Municipal de Educação em exercício de 
Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial 
as que lhe são conferidas pelo Decreto - p nº 8.817, de 02 
de maio de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Srª Sandra Regina Louback 
Machado, brasileira, servidora desta municipalidade, como 
fiscal do contrato nº 02/2019, que tem como objeto a 
“aquisição de mobiliário escolar”

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Denize 
Porto da Cruz, brasileira, servidora desta municipalidade, 
lotado nesta Secretaria de Educação.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal 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 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2749                         MARATAÍZES - ES - 03 de junho de 2019 - Página 2

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, sendo os efeitos da mesma, retroativos à data 
de 02/01/2019.

Marataízes, 27 de maio de 2019.

PATRíCIA COSTA ROCHA
Secretária Municipal de Educação de Marataízes 

Decreto - p nº 8.817, de 02 de maio de 2019.

PORTARIA 19 , DE 27 DE  MAIO DE 2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DO CONTRATO Nº 70 
DE 2019 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 
COM A REGINA CELIA MARINHO - EPP.

A Secretária Municipal de Educação em exercício de 
Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial 
as que lhe são conferidas pelo Decreto - p nº 8.817, de 02 
de maio de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Srª Rosilene Leal Gomes, 
brasileira, servidora desta municipalidade, como fiscal do 
contrato nº 70/2019, que tem como objeto a “contratação de 
empresa para serviços de limpeza e desinfecção de caixas 
d’água”.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Paula 
Jordem Almança, brasileira, servidora desta municipalidade, 
lotada nesta Secretaria de Educação.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal 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. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, sendo os efeitos da mesma, retroativos à data 
de 13/03/2019.

Marataízes, 27 de maio de 2019.

PATRíCIA COSTA ROCHA
Secretária Municipal de Educação de Marataízes 

Decreto - p nº 8.817, de 02 de maio de 2019.

PORTARIA Nº 022/2019 DE 29 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 
AMILTON MACHADO, EMÍLIO BOM GOSTO E TRECHOS 
DA AVENIDA ESPINHA DE PEIXE- BAIRRO SANTA RITA 
II, objeto do Contrato 112/2019 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº112/2019 e Tomada de Preços 002/2019, 
para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 
A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 
AMILTON MACHADO, EMÍLIO BOM GOSTO E TRECHOS 
DA AVENIDA ESPINHA DE PEIXE- BAIRRO SANTA RITA 
II.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
112/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes 
é a Contratante e a empresa DEVIX CONSTRUTORA 
EIRELI-ME é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Giusepe 
Mozer Marchiore, nº funcional 109528– CREA-ES 37812/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
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i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº023/2019 DE 29 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº 112/2019 
referente à contratação de empresa especializada para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 
AMILTON MACHADO, EMÍLIO  BOM GOSTO E TRECHOS 
DA AVENIDA ESPINHA DE PEIXE - BAIRRO SANTA RITA 
II e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 112/2019, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 
AMILTON MACHADO, EMÍLIO BOM GOSTO E TRECHOS 
DA AVENIDA ESPINHA DE PEIXE- BAIRRO SANTA RITA II 
por meio da Tomada de preços nº 002/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 112/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Giusepe Mozer Marchiore, CREA-ES 37812/D, nº funcional 
109528.

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

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 024/2019 DE 30 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA 
AVENIDA AMAZONAS,TRECHO DA RUA SÃO PAULO E 
TRECHO DA RUA JOAQUIM CANDAL RIBEIRO- BAIRRO 
BELO HORIZONTE, objeto do Contrato 110/2019 e dá 
outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº110/2019 e Tomada de Preços 003/2019, para   
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA 
AVENIDA AMAZONAS, TRECHO DA RUA SÃO PAULO E 
TRECHO DA RUA JOAQUIM CANDAL RIBEIRO- BAIRRO 
BELO HORIZONTE.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 
037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e fiscalizar 
a execução da obra do respectivo contrato nº 110/2019 no 
qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a Contratante 
e a empresa S.M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIC 
FLORESTAIS LTDA é a Contratada e que, será substituído 
em suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Eliézer Pedrosa de Almeida, nº funcional 104640– CREA 
83174/D.
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Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº025/2019 DE 30 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato administrativo nº 110/2019 
referente à contratação de empresa especializada para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA 
AVENIDA AMAZONAS,TRECHO DA RUA SÃO PAULO E 
TRECHO DA RUA JOAQUIM CANDAL RIBEIRO- BAIRRO 
BELO HORIZONTE e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 110/2019, para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA 
AVENIDA AMAZONAS,TRECHO DA RUA SÃO PAULO E 
TRECHO DA RUA JOAQUIM CANDAL RIBEIRO- BAIRRO 
BELO HORIZONTE por meio da Tomada de preços nº 
003/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 
037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do objeto constante no contrato administrativo 
nº 110/2019, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes 
é a Contratante e que, será substituído em, suas ausências 
e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer Pedrosa de 
Almeida, CREA 83174/D, nº funcional104640.

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

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
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PORTARIA Nº 026/2019 DE 30 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar os contratos 
nº095/2019, nº096/2019 e 097/2019 referente à contratação 
de empresas PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 
ESGOTAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 
dos contratos nº095/2019,nº096/2019 e nº097/2019, para a 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESGOTAMENTO, 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS por meio do 
Pregão Presencial nº 45/2017

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Wenderson Pereira da Silva, 
nº funcional 101955, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do objeto constante no contrato administrativo nº 
043/2019, no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é a 
Contratante e que, será substituído em, suas ausências e 
em seus impedimentos, pelo servidor Ademilson Marvila, nº 
funcional 101953.

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

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 027/2019 DE 31 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE 
DE BREJO DOS PATOS, objeto do Contrato 100/2019 e dá 
outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando a celebração 
do Contrato Nº100/2019 e Convite 003/2019, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE 

DE BREJO DOS PATOS.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
100/2019 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa MOPREM CONSTRUTORA 
LTDA-EPP é a Contratada e que, será substituído em suas 
ausências e em seus impedimentos, pelo servidor Eliézer 
Pedrosa de Almeida, nº funcional 104640– CREA 83174/D.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
a) Exercer a fiscalização geral nas áreas das obras, 
verificando o cumprimento referente ao objeto do contrato 
e vedando a realização de serviços diversos aqueles 
efetivamente contratados;
b) Acompanhar o andamento da Obra, a fim de constatar a 
sua conformidade com as plantas aprovadas;
c) Verificar denúncias, prestar informações e emitir 
pareceres em requerimentos sobre a obra;
d) Efetuar trabalho de campo para fornecer medidas de 
localização;
e) Controlar a qualidade do material empregado e os 
traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas.
f) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, 
caderneta de ocorrências, correspondências, relatórios 
diários, certificados de ensaios e testes.
g) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e 
canteiro de serviço apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos;
h) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 
contratada no início dos trabalhos;
i) Promover reuniões periódicas no canteiro da obra para 
análise e discussão sobre o andamento dos serviços, 
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato;
j) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem 
como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos;
k) Promover a presença dos Autores dos projetos nos 
canteiros de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições 
reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos 
de projeto;
l) Paralisar e/ou solicitar que se refaça qualquer serviço que 
não seja executado em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato;
m) Durante a visitação às obras, percorrer todas as 
instalações, tendo sempre em mãos cópias de todos os 
projetos, especificações, contrato e bloco de anotações 
para posterior preenchimento do diário de obras;
n) A cada visita, o fiscal deverá observar, além da qualidade 
dos serviços executados, o contingente de trabalhadores, 
a disponibilidade de material e equipamentos a seqüência 
correta das etapas, o cumprimento do cronograma e a 
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obediência às orientações anotadas no diário de obras;
o) Preparar as medições de acordo com o serviço executado 
e em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
p) Em cada medição emitir o atestado de recebimento 
provisório;
q) Na última medição além do atestado de recebimento 
provisório, emitir o atestado de recebimento definitivo.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo 
os efeitos de 06 de Maio de 2019.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº028/2019 DE 31 DE MAIO DE 2019.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 100/2019 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE 
DE BREJO DOS PATOS e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, 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 100/2019, para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE 
DE BREJO DOS PATOS por meio do Convite nº 003/2019

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-
ES 037771/D, nº funcional 104746, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto constante no contrato 
administrativo nº 100/2019, no qual a Prefeitura Municipal 
de Marataízes é a Contratante e que, será substituído em, 
suas ausências e em seus impedimentos, pelo servidor 
Eliézer Pedrosa de Almeida, CREA 83174/D, nº funcional 
104640.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal 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, retroagindo 
os efeitos de 06 de Maio de 2019.

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE      CUMPRA-SE.

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 170 DE 03 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS PARA O CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE Nº. 0015/2019 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ERALDO DUARTE SILVA 
JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, em face do 
DECRETO – P Nº 8.757, DE 11 DE MARÇO DE 2019.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Danúbia do Nascimento 
Barboza, matrícula funcional 108986, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Superintendente de Atenção Secundária, nesta secretaria, 
portadora do CPF sob o nº. ***.955.32*-**, como fiscal 
de Contrato Administrativo Nº 000015/2019, que tem 
como contratado (a) QUALIMAGE C. SERV. E REP. DE 
SOLUCOES MEDICAS LTDA, e como objeto a Locação 
de Solução Integrada de Captura de Dados, Digitalização 
através de CR, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionado será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Mirella 
Mocelin da Trindade, brasileira, servidora comissionada 
desta municipalidade, lotada na função de Diretora do 
PAMM, nesta Secretaria, portadora do CPF sob o nº. 
***.151.63*-**.

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal 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. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000161/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: SAVANA EVENTOS LTDA ME
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - ATA 
080/2018, PP 024/18 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO: 000009000001.1030400292.095.33903000000.1212000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 2.020,00
PROTOCOLO: Nº. 018856/2019

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000349/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 000007000001.0412200022.028.33903000000.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR TOTAL: R$ 381,00
PROTOCOLO: Nº. 011659/2018

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000342/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2019
OBJETO: RECARGA E AQUISIÇÃO DE VASILHAME / KIT DE GÁS DE COZINHA / ÁGUA MINERAL
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 000007000001.0412200022.028.33903000000.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR TOTAL: R$ 6.236,70
PROTOCOLO: Nº. 043929/2018
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diariooficial@marataizes.es.gov.br 

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

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ROBERTO MELEIP DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes 

ALBERTO MELLO SILVA
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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