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

DECRETOS

DECRETO - P Nº 9.127, DE 14 DE JULHO DE 
2020.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

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

DECRETA:

Art. 1° - Ficam exonerado o servidor ocupante de cargo em 
comissão, abaixo relacionado: 

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

LEONARDO FIRMINO 
DE ASSIS

ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO CC-4 SETRAN

Art. 2° - Fica nomeado o servidor para ocupar cargo em 
comissão, conforme abaixo relacionado:

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO

LEONARDO FIRMINO 
DE ASSIS

ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO CC-4 SEMED

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

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 14 de julho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 041/2020 DE 01 DE JULHO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 

RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL, objeto do Contrato 
193/2020 e dá outras providências.”

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a celebração do 
Contrato Nº 193/2020 e Convite 003/2020, para OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Ralph Ramos Pereira Júnior, 
CREA-ES 0045493/D, nº funcional 111303, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra do respectivo contrato nº 
193/2020 no qual a Prefeitura Municipal de Marataízes é 
a Contratante e a empresa BENEVIDES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - ME  é a Contratada e que, será 
substituído em suas ausências e em seus impedimentos, 
pelo servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº 
funcional 104746.

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 
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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 Nº042/2020 DE 01 DE JULHO DE 
2020.

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato administrativo nº 193/2020 referente a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL, objeto do Contrato 
193/2020 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 193/2020, para a OBRA 
DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE 
RAMPA NA LOCALIDADE DO PONTAL por meio da Convite 
nº 003/2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar o servidor Ralph Ramos Pereira 
Júnior, CREA-ES 0045493/D, nº funcional 111303, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante 
no contrato administrativo nº 193/2020, no qual a Prefeitura 
Municipal de Marataízes é a Contratante e que, será 
substituído em suas ausências e em seus impedimentos, 

pelo servidor Wesley Nunes Paiva, CREA-ES 037771/D, nº 
funcional 104746.

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 200 DE 14 DE JULHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000168/2020 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 o servidor Sr. Davidson Malini de Castro, 
servidor desta secretaria, matriculado sob o nº 108975, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000168/2020, que tem como contratado a empresa 
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
EIRELI - ME, e como objeto AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM 
GEL 500GR, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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

ERALDO DUARTE SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

ERRATA

ERRATA

NO DECRETO - P Nº 9.123, DE 02 DE JULHO DE 2020, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 3034, EM 02 DE 
JULHO DE 2020, 

ONDE SE LÊ:

(...)
Art. 2° - Ficam nomeados os servidores para ocupar cargos 
em comissão, conforme abaixo relacionados:

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO
DATA

LUCAS DA COSTA 
ROCHA

CHEFIA DE SETOR 
LICENCIAMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS 

PÚBLICOS

CC5 SEMMA

20/06/2020

LEIA-SE: 
(...)

Art. 2° - Ficam nomeados os servidores para ocupar cargos 
em comissão, conforme abaixo relacionados:

NOME CARGO EM COMISSÃO SIMBOLO LOTAÇÃO
DATA

LUCAS DA COSTA 
ROCHA

ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO CC4 SEMGOV

20/06/2020

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 14 de julho de 2020.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CADASTRO MUNICIPAL DA 
CULTURA

EDITAL DE CADASTRO MUNICIPAL DA CULTURA

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico torna público aos interessados que as inscrições 
para o CADASTRO MUNICIPAL DA CULTURA poderão 
ser efetivadas no prazo e condições deste Edital.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 - O processo de cadastramento será organizado e 
conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico.
1.2 - O cadastramento não estabelece obrigação da 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico de efetuar qualquer contratação, constituindo 
apenas mapeamento e cadastro dos Trabalhadores da 
Cultura e dos Espaços Culturais instalados em Marataízes/
ES. 
1.3 - Fica assegurada à Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Patrimônio Histórico o direito de cancelar, no 
todo ou em parte, este Edital de cadastramento, mediante 
justificativa, sem que caiba, qualquer indenização ou 
compensação aos participantes.
1.4 - Os esclarecimentos referentes a este Edital deverão 
ser feitos, através do e-mail: turismopmm@gmail.com ou 
pelo telefone 28 3532-1247 (9:00 as 17:00).

2. OBJETO
2.1- O presente Edital tem por escopo o CADASTRO 
MUNICIPAL DA CULTURA, com vistas ao mapeamento e 
a identificação dos mesmos conforme as especificações 
e condições constantes deste Edital, contemplando os 
critérios técnicos específicos. 
2.2 - O cadastramento não gera qualquer direito ou 
obrigação de contratação entre as partes.

3. CALENDÁRIO
ETAPA AÇÃO PERÍODO
1ª Publicação do edital de cadastramento 14/07/2020
2ª Inscrição exclusivamente pelo link 14/07 a 22/07/2020
2ª Análise das inscrições e avaliação 23 e 24/07/2020
3ª Divulgação dos cadastrados 27/07/2020
5ª Recurso 28 e 29/07/2020
6ª Resultado final (caso haja recurso) 30/07/2020

4. DAS INCRIÇÕES
4.1- As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente por 
meio eletrônico, no link https://www.marataizes.es.gov.br/
pagina/ler/1089/cadastro-cultural, disponibilizado no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Marataízes, durante as 
datas do cronograma no item 3.
4.2 - A documentação apresentada na forma estabelecida, 
será examinada pela Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Patrimônio Histórico, no período estabelecido no 
calendário, observados os termos deste edital.
4.3 - Poderá participar do cadastramento, pessoa física e 
jurídica pertencente a todos os segmentos culturais, em 
cujo objeto seja a atuação cultural e que sejam domiciliados 
em Marataízes.
4.4 - As informações prestadas no ato da inscrição serão 
de inteira responsabilidade do cadastrado, sendo excluído 
do cadastramento aquele que não preencher os dados 
solicitados de forma completa.

5. DOCUMENTO PARA INSCRIÇÃO
5.1 - A documentação deverá ser apresentada em forma 
digital, preferencialmente no formato PDF.
5.1.1 Pessoa Jurídica:
a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida junto ao link 
https://www.marataizes.es.gov.br/pagina/ler/1089/cadastro-
cultural;
b) Cartão do CNPJ;
c) Cópia do Estatuto Social;
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d) Cópia de Ata de posse da diretoria vigente ou documento 
de comprovação do representante legal, quando houver;
e) RG e CPF do representante;
f) Portfólio e currículo artístico da instituição atualizado;

5.1.2 – Pessoa Física:
a) Ficha de Cadastramento, devidamente preenchida, 
junto ao link https://www.marataizes.es.gov.br/pagina/
ler/1089/cadastro-cultural
b)  Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
c) Endereço Completo e o Comprovante de Residência;
d) Portfólio e currículo artístico do profissional atualizado.

5.2 - No caso de Microempreendedores Individuais – MEIs, 
os documentos descritos nas alíneas “b”, “c” e “d”, serão 
substituídos pela apresentação do Certificado da condição 
de Microempreendedor individual, mas são mantidas as 
demais exigências.

6. DISPOSIÇÕES GERIAS
6.1 - Os cadastrados serão listados por ordem alfabética. 
6.2 - A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico, reserva-se no direito de solicitar os documentos 
originais, sempre que reputar necessário.
6.3 - Serão considerados inabilitados os proponentes que 
não atenderem o edital e apresentarem os documentos 
exigidos com vícios, rasuras ou ainda, defeitos que 
impossibilitem ou dificultem o seu entendimento.
6.4 – Os Trabalhadores da Cultura e os Espaços Culturais 
que desejarem preencher o Cadastro Municipal de Cultura 
após as datas deste edital, deverão solicitar análise 
cadastral e inclusão mediante a protocolização de pedido 
a ser realizado no protocolo da Prefeitura Municipal de 
Marataízes juntamente de toda documentação exigida 
neste edital anexa.
6.5 -  Os Trabalhadores da Cultura e os Espaços Culturais 
que protocolizarem análise cadastral e solicitação de 
inclusão ao Cadastro Municipal de Cultura após as datas 
deste edital, estarão sujeitos aos prazos da Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.
6.6 – Compreendem-se como trabalhador e trabalhadora 
da cultura as pessoas que participam de cadeia produtiva 
dos segmentos artísticos e culturais descritos no item 6.7 
deste edital, incluídos artistas, contadores de histórias, 
produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores 
de escolas de arte e capoeira.
6.7 -  Compreendem-se como Espaços Culturais (Grupos 
ou Espaços Físicos) todos aqueles organizados e mantidos 
por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas 
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas 
com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem 
fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades 
artísticas e culturais, tais como:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, 
companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição 
regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;

XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e 
outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais 
realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base 
comunitária, agroecológica e de culturas originárias, 
tradicionais e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais

7. DOS RECURSOS
7.1 - O interessado poderá recorrer, por escrito, do não 
cadastramento no prazo de até 01 (um) dia, a partir do 
primeiro dia subsequente à data da publicação do resultado, 
observadas as seguintes determinações:
I. O recurso limitar-se-á a questões de documentação 
exigida;
II. o pedido de recurso deverá ser enviado para o e-mail 
turismopmm@gmail.com, com a descrição “CADASTRO 
MUNICIPAL DA CULTURA” ficando estabelecido o prazo 
de até 01 (um) dia para a Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Patrimônio Histórico proceder análise;
III. Somente o próprio interessado ou seu representante 
legalmente habilitado poderá apresentar recurso.
7.2 - Serão analisados somente os recursos tempestivos, 
motivados e não protelatórios.

8. DO RESULTADO
8.1- Decididos os recursos, o resultado final do 
credenciamento será divulgado nos canais oficiais da 
Prefeitura Municipal de Marataízes
8.2- Todos aqueles que preencherem os requisitos 
constantes neste Edital e respectivos anexos terão suas 
propostas de credenciamento acatadas pela Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1- O cadastramento de que trata este edital define os 
requisitos de habilitação para o mapeamento e identificação 
oficial dos Trabalhadores da Cultura e os Espaços 
Culturais situados em Marataízes/ES, resultando no 
CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA, não implicando na 
obrigatoriedade, por parte desta instituição, em utilizar-se 
dos serviços dos cadastrados.
9.2- Nenhuma indenização será devida aos inscritos pela 
adesão desse edital ou apresentação de documentos 
relativos a este cadastramento.
9.3- A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico poderá, qualquer tempo relançar tal edital com 
objetivo de atualizar seu CADASTRO MUNICIPAL DE 
CULTURA. 
9.4 - O procedimento de cadastramento será conduzido 
pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 
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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

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

GRACIELLI CURCIO 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

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação 

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
 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

WAGNER RAMOS DA COSTA
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

LUIZ CLAUDIO SOARES SAD
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

 Histórico.
9.5 - Fica eleito o foro de Marataízes/ES, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
as dúvidas do presente avença.

Marataízes/ES, 14 de julho de 2020.

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio 

Histórico.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 
000469/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: SANTOS COSTA COMERCIO LTDA ME
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL 
E GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO 
DE GÁS DE COZINHA
VALOR: R$ 4.847,50
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 000007000001.0412200022.028.33903000000
.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
PROTOCOLO: Nº. 049548/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 
000249/2017
CONTRATADA: GUERRA SERVICE LTDA ME
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESIDUOS SÓLIDOS - CLASSE II E RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - CLASSE I; RETIRADA 
DE ENTULHOS DIVERSOS, LIMPEZA DE FOSSA E 
BUEIROS; E APOIO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
VALOR: R$ 305.933,42
DATA DE ASSINATURA: 10 de julho de 2020
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA - 
PREFEITO MUNICIPAL, WAGNER RAMOS DA COSTA 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 
KALINCA GUERRA RODRIGUES – CONTRATADA
PROCESSO: PROTOCOLO Nº. 18434/2020
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