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

DECRETOS

DECRETO - E Nº 675, DE 19 DE MARÇO 2020.

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS INTERNAS 
ADMINISTRATIVAS, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO 
COVID-19, 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, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 
196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial 
da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
Novo Coronavírus; e

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto visa a adoção das medidas 
necessárias com vistas a prevenção, redução de circulação 
e aglomeração de pessoas nos órgãos públicos da 
Prefeitura Municipal de Marataízes, em razão do Estado 
de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da 
Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º.  Fica suspenso o atendimento presencial ao 
público externo nas repartições da Prefeitura Municipal de 
Marataízes, sem prejuízo dos serviços, no período de 23 de 
março à 06 de abril de 2020.

§1º - A suspensão de que trata este artigo não se aplica 
aos serviços de saúde, segurança pública e assistência 

social, bem como o setor de Licitação que por sua natureza 
e em razão do interesse público, torna-se indispensável à 
continuidade do serviço.

§2º - Os atendimentos aos cidadãos, necessários para a 
manutenção dos serviços públicos, deverão ser praticados 
por meio virtual ou telefone.

Art. 3º. O expediente dos órgãos públicos municipais de 
Marataízes, no período de que trata o art. 1º, funcionarão 
com seus servidores e estagiários trabalhando no sistema 
de dias alternados com 50% (cinquenta por cento) do quadro 
de pessoal de cada órgão por dia, cumprindo a jornada 
diária de 08 (oito) horas, ficando sob responsabilidade 
dos titulares de cada pasta a organização das escalas de 
trabalho no teor deste Decreto.

Parágrafo Único – O expediente de que trata o caput 
abrangerá os setores administrativos da Prefeitura Municipal 
de Marataízes, exceto os serviços considerados essenciais, 
como: saúde, segurança pública, assistência social, limpeza 
pública, manutenção e conservação das vias urbanas e 
rurais e Procuradoria Geral, bem como o setor de Licitação.

Art. 4º. Ficam dispensados de exercer as atividades 
laborais, sem prejuízo da remuneração, durante o período 
estabelecido no art. 1º deste decreto:
I – servidores e estagiários que tenham 60 (sessenta) ou 
mais anos de idade;
II – servidores e estagiários que tenham histórico de 
doenças respiratórias e doenças crônicas;
III – servidoras e estagiárias grávidas; e
IV – servidores e estagiários que utilizam medicamentos 
imunossupressores.
§ 1º - Os servidores e estagiários enquadrados nos incisos 
II, III e IV deverão apresentar, documentos médicos 
comprobatórios do seu enquadramento no respectivo grupo 
de risco, à unidade administrativa de recursos humanos 
de sua lotação, que providenciará o encaminhamento à 
Secretaria Municipal de Administração, para fins de registro.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos 
ou às entidades que, por sua natureza ou em razão do 
interesse público, desenvolvam atividades de indispensável 
continuidade, bem como aos servidores e empregados 
públicos municipais especialistas da área de saúde.

Art. 5º. Todo servidor público municipal, bem como os 
estagiários que retornarem do exterior, seja por gozo de 
férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação 
imediata à Secretaria de Saúde do Município de Marataízes 
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e permanecer em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias, 
mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado 
ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida 
pasta. 

Art. 6º. Os Secretários Municipais poderão estabelecer 
atividades a serem exercidas no sistema de trabalho 
remoto, com a indicação dos prazos de execução e o 
acompanhamento das entregas.

Parágrafo Único - Considera-se trabalho remoto, o trabalho 
prestado remotamente por servidor público ocupante 
de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de 
recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do 
órgão ou da entidade de sua lotação, e cuja atividade, não 
constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter 
seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos 
jurídicos equiparados àqueles da atuação presencial, nos 
termos deste Decreto.

Art. 7º. Fica suspenso o atendimento de consultas e exames 
eletivos laboratoriais em todas as unidades próprias da 
Rede Municipal de Saúde, excetuando os casos de urgência 
e emergência, com efeito a contar de 23 de março de 2020.

Art. 8º. Ficam suspensos das suas atividades laborais, 
no período de 23 de março a 06 de abril de 2020, os 
servidores de Apoio Administrativo e de Apoio Operacional 
e Logístico das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, devendo a titular da referida pasta elaborar uma 
escala especial com vista a manter um servidor por dia 
nas referidas unidades para informações que se fizerem 
necessárias à comunidade.

Parágrafo único - Se necessário, fica a Secretária Municipal 
de Educação autorizada a editar Portaria para orientar a 
Rede Municipal de Ensino em relação ao teor do “caput”.

Art. 9º. Autoriza-se às Secretarias Municipais a editar 
portarias necessárias ao cumprimento do teor deste decreto.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Administração é o órgão 
responsável por cumprir e fazer cumprir as medidas internas 
administrativas deste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 19 de março de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO - P Nº 9.052, DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO 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 – Fica nomeada THATIANY SAMARY BATISTA, 
para o cargo comissionado de Assessor de Apoio Logístico, 
símbolo CC5, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito 
Marataízes/ES, 17 de março de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA 001, DE 19 de março de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DO AF Nº 000228/2020, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Sustentável, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor, PABLO ALVES DA 
SILVA, matrícula 108086, investido no cargo de Oficial 
Administrativo, lotado nesta secretaria, FISCAL DA  AF 
Nº 000228/2020, à empresa  C L Costa Comercio e 
serviços LTDA  ME, que tem como objeto AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE CONDICIONARES DE AR.

Art. 2º - O servidor ora nomeado será substituído em 
suas ausências e em seus impedimentos pelo CARLOS 
HENRIQUE MARIN,  matrícula funcional 108185, Agente 
de Serviços Administrativos,

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado ou na sua 
ausência, o fiscal substituto deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências às suas execuções, 
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 pelas CONTRATADAS, em periodicidade 
adequada aos objetos dos contratos e durante os 
seus períodos de validades e 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 dos 
encaminhamentos ao GFS para pagamento.

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos, 
a partir do início da Autorização de Fornecimento.

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável
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PORTARIA  30, DE 17 DE MARÇO DE 2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DA AUTORIZAÇÃO 
DE FORNECIMENTO Nº 284 DE 2020 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM BAHIENSE MATERIAL 
CONSTRUÇÃO  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 9.038, de 10 
de março de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a  Srª Rosilene Leal Gomes brasileira, 
servidora desta municipalidade, como fiscal da autorização 
de fornecimento  n° 284 de 2020 que tem como objeto a 
“aquisição de extintor de incêndio, placa de sinalização e 
suporte de parede”.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída em 
suas ausências e em seus impedimentos pela Srª Denize 
Porto da Cruz, 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.

Marataízes, 17 de março de 2020.

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação de Marataízes

Decreto - p nº 9.038, de 10 de março de 2020.

PORTARIA Nº 66 DE 18 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de 

suas atribuições delegadas, tendo em vista o que consta 
do processo administrativo sob protocolo nº 08020/2019 e 
ainda que a Comissão ainda não logrou êxito na produção 
de elementos comprobatórios imprescindíveis a instrução 
processual.

RESOLVE:

Art.1º- Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar II, o processo sob o protocolo nº 08020/2019 
referente ao PAD nº015/2019.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 095 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0124/2020 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. Monique Souza 
Lourenço, brasileira, servidora comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Diretoria de Controle 
Estoque Exclusivo da Farmácia Básica e PAMM, nesta 
secretaria, matriculada sob o nº 108679, como fiscal de 
Autorização de Fornecimento/Execução Nº 0124/2020, 
que tem como contratado (a) a empresa HOSPIDROGRAS 
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e como 
objeto Aquisição de Fraldas Descartáveis. 

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Maiane 
Krause Campostrini, brasileira, servidora efetiva desta 
municipalidade, lotada na função de farmacêutica, nesta 
Secretaria, matriculada sob o n° 104186. 

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, 
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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 nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 205/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 102/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 102/2020, referente à 
Contratação de ANA ISABEL BARBOSA ALBERNAZ DA 
SILVA 14008235795, através da inexigibilidade nº034/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 206/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 127/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 127/2020, referente à Contratação 
de ELIZANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA 09715903703, 
através da inexigibilidade nº081/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico
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PORTARIA Nº 128/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 128/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
A Secretária 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 128/2020, referente à Contratação 
de SETE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME, através da 
inexigibilidade nº096/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 208/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 109/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 109/2020, referente à Contratação 
de KATIANE MACHADO BRANDAO 08488352719, através 
da inexigibilidade nº089/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 209/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 101/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 101/2020, referente à Contratação 
de HERICSON FREITAS TIRBUCIO 1082908797, através 
da inexigibilidade nº 064/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :
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Art. 1º- Designar os servidores a Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 210/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 097/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 097/2020, referente à 
Contratação de DUOS ENSINO E SERVICOS LTDA, 
através da inexigibilidade nº060/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 211/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 147/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 147/2020, referente à 
Contratação de IG PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, 
através da inexigibilidade nº101/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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 servidor Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 212/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
autorização de fornecimento 028/2020, para atender a 
Secretaria de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 028/2020, 
referente à Contratação de ELOISA HELENA MORAIS 
ALVES, através do credenciamento nº 02/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 213/2020 DE 17 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 046/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 102/2020, referente à 
Contratação de MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK 
LUZES ME, através da inexigibilidade nº 030/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico
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PORTARIA Nº 214/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 160/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 160/2020, referente à 
Contratação de D DA CF PRODUÇÕES MUSICAIS ME, 
através da inexigibilidade nº 117/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 215/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 162/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 162/2020, referente à Contratação 
de CRIATIVE MUSIC LTDA, através da inexigibilidade nº 
119/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 216/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 141/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.
 
A Secretária 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 141/2020, referente à Contratação 
de LUCIMERI BAIENSE MOREIRA 10692309799, através 
da inexigibilidade nº 085/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :
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Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 217/2020 DE 18 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 110/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 110/2020, referente à 
Contratação de J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, 
através da inexigibilidade nº 063/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 218/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 107/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 102/2020, referente à 
Contratação de A N PRODUCOES LTDA ME , através da 
inexigibilidade nº095/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 219/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 151/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 151/2020, referente à 
Contratação de CONDUCTOR SOLUÇÕES CULTURAIS 
S/S LTDA, através da inexigibilidade nº098/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sra. Aline Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo) 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. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretária de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA Nº 220/2020 DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato 0113/2020, para atender a Secretaria 
de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico”.

A Secretária 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 0113/2020, referente à 
Contratação de ABADART PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI, através da inexigibilidade Nº 0103/2020.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º- Designar os servidores Sr. Rômulo Porto da Silva 
(Superintendente Administrativo) 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 Maria Stulzer 
Hauthequeste (Diretora de Turismo).

Art. 2º- Determinar que a fiscal ora designada, ou na 
ausência desta, 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.

SARA MEZINI COSTA
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

                
Anulação 00000131 - 07/01/2020 Liquidação   

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Empenho   

Origem AF Nº. 000661/2019 - 08/11/2019 Processo 020035/2019 

Dotação 000008000001.1212200182.038.33903000000.1530000000 Ficha 1046 

Fornecedor CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREEND. 
EIRELI CNPJ  11.676.339/0001-29 

Item Código Especificação  Unidade Quantidade  Unitário  Valor Total  

5 22396 GRAMPO 23/8  CX    66 3.100 204,60  

1 22377 BLOCO DE RECADO 38mm X 50mm.  PCT   100 1.800 180,00  

2 22423 COLA EM BASTAO 40G.  PCT   33 9.600 316,80  

3 22389 GRAMPEADOR 100FLS  UN    66 43.200 2.851,20  

4 22390 GRAMPEADOR 200FLS  UN    20 76.000 1.520,00  

Valor Total Geral R$ 5.072,60 

 

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                
Anulação 00000177 - 09/03/2020 Liquidação   

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Empenho   

Origem AF Nº. 000666/2019 - 13/11/2019 Processo 001919/2019 

Dotação 000008000001.1230600242.065.33903000000.1530000000 Ficha 469 

Fornecedor SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME CNPJ  13.582.090/0001-18 

Item Código Especificação  Unidade Quantidade  Unitário  Valor Total  

4 21544 PAO DOCE  PCT   186 2.950 548,70  

Valor Total Geral R$ 548,70 

 

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                
Anulação 00000177 - 09/03/2020 Liquidação   

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Empenho   

Origem AF Nº. 000666/2019 - 13/11/2019 Processo 001919/2019 

Dotação 000008000001.1230600242.061.33903000000.1530000000 Ficha 461 

Fornecedor SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME CNPJ  13.582.090/0001-18 

Item Código Especificação  Unidade Quantidade  Unitário  Valor Total  

2 21544 PAO DOCE  PCT   2.168  2.950 6.395,60  

Valor Total Geral R$ 6.395,60 

 

 
               

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                
Anulação 00000177 - 09/03/2020 Liquidação   

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Empenho   

Origem AF Nº. 000666/2019 - 13/11/2019 Processo 001919/2019 

Dotação 000008000001.1230600242.063.33903000000.1530000000 Ficha 465 

Fornecedor SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME CNPJ  13.582.090/0001-18 

Item Código Especificação  Unidade Quantidade  Unitário  Valor Total  

1 21544 PAO DOCE  PCT   4.920  2.950 14.514,00  

Valor Total Geral R$ 14.514,00 

 

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                
Anulação 00000177 - 09/03/2020 Liquidação   

Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Empenho   

Origem AF Nº. 000666/2019 - 13/11/2019 Processo 001919/2019 

Dotação 000008000001.1230600242.065.33903000000.1530000000 Ficha 469 

Fornecedor SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME CNPJ  13.582.090/0001-18 

Item Código Especificação  Unidade Quantidade  Unitário  Valor Total  

4 21544 PAO DOCE  PCT   186 2.950 548,70  

Valor Total Geral R$ 548,70 
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MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

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

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

EVALDO BATISTA DA SILVA
Secretário 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

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

JOÃO ANTONIO NETO
Secretário Municipal de Transportes 

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

GLEICE DE SOUZA CAMPOS
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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