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LEIS

LEI Nº 1.824 DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

INSTITUI FERIADO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Marataízes, em exercício, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído feriado municipal o dia 02 (dois) de fevereiro.

Parágrafo Único – O feriado que trata a presente Lei é de cunho religioso em homenagem à Nossa Senhora dos 
Navegantes.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.

Marataizes/ES, 01 de setembro de 2015

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 1.825 DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

INSTITUI FERIADO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Marataízes, em exercício, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído feriado municipal o dia 31 (trinta e um) de outubro.

Parágrafo Único – O feriado que trata a presente Lei é de cunho religioso em homenagem à Reforma Protestante.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.

Marataizes/ES, 01 de setembro de 2015

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício
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DECRETO – N Nº 1.641, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 
 

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal em Exercício de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, e 
considerando o ordenamento jurídico para as questões relativas à urbanização municipal,  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Homologar e estabelecer como exigências a serem cumpridas pelos cidadãos/proprietários do Município de 
Marataízes as diretrizes para a padronização das calçadas em todo o território municipal atendendo ao conceito de 
Acessibilidade Universal da NBR 9050 da ABNT, nos termos do Anexo Único deste Decreto. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

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

ROBERTINO BATISTA DA SILVA 
Prefeito Municipal em exercício 

   

ANEXO ÚNICO 

 

PADRONIZAÇÃO TÉCNICA PARA CALÇADAS 

 

Como devem ser as calçadas 

As calçadas devem ser bem conservadas e devem permitir que as pessoas possam caminhar com segurança. 
Devem também garantir conforto para a circulação de pedestres de forma independente da circulação de veículos. 
Para tanto a construção e reconstrução das calçadas dos logradouros públicos que possuam meio-fio em toda a 
extensão das testadas dos terrenos, edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários ou possuidores 
dos mesmos, seguindo as diretrizes desse decreto e anexos, obedecendo ao conceito de Acessibilidade Universal e 
baseado na NBR 9050/04 da ABNT, devendo atender aos seguintes requisitos: 

I – declividade máxima de 2% (dois por cento) do alinhamento para o meio-fio; 

II – largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para novas calçadas e para calçadas frente aos 
terrenos com novas construções ou reforma das edificações; 

III – em alinhamentos já definidos que possuem largura de calçada superior a 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros), a mesma deverá ser respeitada, tendo como referência as calçadas adjacentes; 

IV – especificação e tipo de material, conforme orientação em anexo; 

V – proibição de degraus em vias e logradouros com declividade inferior a 20% (vinte por cento); 

VI – proibição de uso de material derrapantes e trepidantes, bem como de uso de revestimento formando superfície 
inteiramente lisa; 

VII – meio-fio rebaixado com rampas ligadas às faixas de travessia de pedestres na dimensão da faixa, atendendo à 
NT; 

DECRETOS
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VIII – meio-fio rebaixado para acesso de veículos, podendo as rampas ocupar no máximo 0,60cm (sessenta 
centímetros) da largura da calçada, na seção transversal, devendo o restante do desnível ser vencido inteiramente 
dentro do alinhamento do terreno. 

Padronização 

Para a padronização das calçadas organiza-se o espaço da calçada em faixa de percurso seguro, faixa de serviço, 
faixa tátil direcional e rampas de acesso aos veículos e pedestres. 

Faixa de percurso seguro: é o espaço da calçada destinado exclusivamente à circulação de pessoas. Deve garantir 
uma caminhada segura e livre de obstáculos físicos, sejam eles temporários ou permanentes. Deve atender às 
seguintes características: possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição e possuir 
largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

Faixa de serviço: é a área da calçada, junto ao meio-fio, que abriga vegetação, rampas para veículos e pedestres, 
postes de iluminação, sinalização e mobiliários urbanos. O piso deverá ser de cor e textura diferentes do piso usado 
na faixa de percurso seguro para servir de alerta tátil para portadores de deficiência visual. Pode ser usado o piso 
podotátil 20x20cm ou bloco intertravado de concreto 10x20cm, com textura em relevo tronco-cônicas (tipo pastilhado). 

 
Imagem ilustrativa do piso podotátil tipo pastilhado usado na faixa de serviço 

Faixa tátil direcional: é uma faixa de piso com textura diferenciada, tanto do piso da faixa de percurso seguro quanto 
da faixa de serviço, que auxilia a pessoa portadora de deficiência visual, indicando o caminho a ser percorrido, 
devendo também sinalizar a direção das rampas de pedestres. Deve ser utilizado o piso podotátil 20x20cm com 
relevos lineares (tipo ranhurado). 

 
 

 

Imagem ilustrativa do piso podotátil tipo ranhurado usado na faixa tátil direcional 
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*Imagem ilustrativa indicando as três faixas da calçada (de percurso seguro, de serviço e tátil direcional) 

 

 

Tipos de calçadas 

De acordo com a largura das calçadas, podem ser implantados ou não equipamentos e mobiliário urbano. Para tanto, 

os tipos de calçadas foram separadas em três, de acordo com a largura das mesmas. Ratificando que para novas 

calçadas e para calçadas frente aos terrenos com novas construções ou reforma das edificações a largura mínima 

deverá ser de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

 

 

Calçadas existentes com largura de até 1,50m 

Em calçadas existentes com até 1,50m de largura, deve-se evitar a instalação de mobiliário urbano, para não obstruir 

a passagem do pedestre. Recomenda-se a pavimentação com piso podotátil junto ao meio-fio, destinando todo o 

restante da calçada para a faixa de percurso seguro. Equipamentos indispensáveis, como postes de iluminação 

pública e placas de sinalização, devem ser posicionados junto ao meio-fio e seu perímetro ou projeção deve ser 

revestido com o piso podotátil. 
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*Imagem ilustrativa de uma calçada com largura de até 1,50m 

 

Calçadas com largura de 1,50m a 2,00m 

Em calçadas com 1,50m a 2,00m de largura, podem ser instalados equipamentos e mobiliário urbano, assim como 

árvores e canteiros de pequeno porte, desde que a faixa de percurso seguro seja mantida com largura mínima de 

1,20m, para a circulação dos pedestres. 
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*Imagem ilustrativa de uma calçada com largura de 1,50m a 2,00m 

 
 
 
 

Calçadas com largura acima de 2,00m 

Em calçadas com mais de 2,00m de largura, podem ser instalados equipamentos e mobiliário urbano e também 

árvores de maior porte na faixa de serviço, desde que a faixa de percurso seguro também seja mantida com largura 

mínima de 1,20m, para a circulação dos pedestres. 
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*Imagem ilustrativa de uma calçada com largura acima de 2,00m 

 
 

 

Rampas 

 

Rampas para veículos 

As rampas para acesso de veículos não podem ocupar toda a largura da calçada e impedir o percurso seguro. Elas 

devem ocupar no máximo 60cm da largura da calçada, na seção transversal, devendo o restante do desnível ser 

vencido inteiramente dentro do alinhamento do terreno. Quando a faixa de serviço for menor que a largura da rampa, 

o piso podotátil de alerta (tipo pastilhado) deverá contornar o perímetro da rampa. 
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*Imagem ilustrativa da rampa de acesso de veículos 

 

 

Quando a largura da calçada for inferior a 1,80m, toda a calçada deverá ser rebaixada, sendo que a rampa deverá ser 

sinalizada com piso podotátil direcional (tipo ranhurado) e todo o espaço de acesso ao veículo deverá ser sinalizado 

com piso podotátil de alerta (tipo pastilhado). 
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*Imagem ilustrativa da rampa de acesso de veículos, para calçadas com largura inferior a 1,80m 

 

Rampas para pedestres 

As rampas para acesso de pedestres devem apresentar inclinação máxima de 8,33%, sendo toleradas, em reformas, 
quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam essa inclinação, inclinação máxima de 10%. Devem 
também ser sinalizadas com faixa de piso podotátil direcional (tipo ranhurado) para auxiliar na circulação de 
portadores de deficiência visual e ter revestimentos com piso antiderrapante e não trepidante (por exemplo, piso 
cimentado camurçado com ranhuras). 
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*Imagem ilustrativa da rampa de acesso de pedestres 

 

 

Quando não houver espaço suficiente para a existência da rampa com inclinação adequada, respeitando a largura 

mínima de 1,20m para a faixa de percurso seguro, toda a largura da calçada deverá ser rebaixada. Para tanto, a 

rampa e o espaço da calçada de acesso ao pedestre deverão ser sinalizados com piso podotátil direcional (tipo 

ranhurado). 
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*Imagem ilustrativa da rampa de acesso de pedestres, quando a largura da calçada não permitir a construção da 

rampa com inclinação devida e manter a faixa de percurso seguro 
 

 

Em esquinas, as rampas de acesso de pedestres deverão ser posicionadas fora da curvatura, sempre em 

concordância com as faixas de travessia já existentes. 
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*Imagem ilustrativa da rampa de acesso de pedestres nas esquinas 

 
 

Materiais adequados e recomendados para calçadas 

Os materiais a serem utilizados nas calçadas deverão ser de qualidade e duráveis. A faixa de percurso seguro deverá 

ter piso antiderrapante, para facilitar a circulação dos pedestres. Além disso, deve-se preocupar com a harmonia, 

estética e segurança. 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 1831                      MARATAÍZES - ES - 01 de setembro de 2015 - Página 13

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Os pisos devem ser executados sobre um lastro regularizado de concreto ou contra piso, compatível com o piso 

utilizado sobre solo compactado. Nunca se deve assentar o piso diretamente sobre o solo. 

Recomenda-se a utilização de revestimentos como: 

- Pavimento intertravado: pavimento de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre colchão de areia, 

travados através da contenção lateral e por atrito entre as peças. Não utiliza armadura; 

- Placa pré-moldada de concreto: placa pré-fabricada de concreto de alto desempenho, fixa ou removível, para piso 

elevado ou assentamento diretamente sobre a base; 

- Ladrilho hidráulico: placa de concreto de alta resistência ao desgaste para acabamento de pisos, assentada com 

argamassa sobre base de concreto. Utiliza armadura somente para tráfego de veículos; 

- Concreto: pode ser executado o concreto moldado in loco, “vassourado” ou com estampas coloridas. Neste caso, o 

piso recebe um tratamento superficial, executado no mesmo instante em que é feita a concretagem do pavimento, 

enquanto o concreto ainda não atingiu início de pega. O processo consiste em, através do uso de ferramentas 

adequadas, formas para estamparia e produtos de acabamentos especiais, reproduzir cores e texturas variadas. 

Utiliza armadura como telas de aço soldadas. 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 011, DE 31 DE AGOSTO DE 2015

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 
URBANA E RURAL – FMIIUR.”

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito 
Santo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no Art. 4º, da Lei Municipal nº 1705, 
de 23 de junho de 2014, que instituiu o Fundo Municipal de 
Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar o servidor Sr. ANTONIO CARLOS SAD-
ER SANT’ANNA, matricula funcional n.º 107805 para ges-
tor do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM IN-
FRAESTRUTURA URBANA E RURAL - FMIIUR.
Art. 2º - Dê-se ciência ao servidor designado.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

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

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA 60, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA RESPONDEREM COMO FISCAIS DE CONTRATO 
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MARATAÍZES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 
COM ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI ME.

O Secretário Municipal de Educação de Marataízes, usando 
de suas atribuições legais, em especial as que lhe são 
conferidas pelo Decreto-P nº 4217 de 18 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Srª Iná da Penha Silva e 
Souza, brasileira, servidora desta municipalidade, lotada na 
Secretaria de Educação, portadora da matrícula funcional 
sob o nº 106181, como fi scal da ata 001/2015 , que tem 
como objeto “aquisição de bebedouro industrial para as 
escolas”.

Art. 2º - A servidora acima mencionada será substituída 
em suas ausências e em seus impedimentos pelo Sr. 
Italo Machado do Nascimento, brasileiro, servidor desta 
municipalidade, lotado nesta Secretaria de Educação, sob 
a matrícula funcional sob o nº 106191.

Art. 3º – Determinar que o fi scal ora designado, ou na 
ausência deste, a fi scal substituta, deverá:

I – Zelar pelo fi el 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 fi scais 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 22/07/2015.

Marataízes, 01 de setembro de 2015.

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 272/2015 DE 01 DE SETEMBRO 
DE 2015.

“Designa servidores para acompanhar e fi scalizar a 
execução do contrato administrativo nº. 369/2015, referente 
contratação com a Banda EXPRESSO BRASIL, no evento 
do 1º Festival de Moda de Vila, solicitado pela 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 administrativo nº. 369/15, 
referente à Contratação da Empresa F. M. LASCOSQUE 
SONORIZAÇÃO E EVENTOS - ME, através de 
Inexigibilidade nº 0159/15.

R  E  S  O  L  V  E  :

Art. 1º - Designar os servidores Sr. JONES DE TOLEDO 
ANTUNES (CHEFE DE EVENTOS) para acompanhar e 
fi scalizar 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 POLLYANA ARARIBA 
COSTA LEAL (DIRETORA DE TURISMO).

Art. 2º - Determinar que o fi scal ora designado, ou na 
ausência deste, o substituto, deverá ser substituído.

I – Zelar pelo fi el 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 fi scais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento.
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Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico

PORTARIA SEMTUR Nº. 273/2015 DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2015.

Nomeia Comissão de Vistoria Técnica do Pregão Presencial 
0056/2015 – Registro de Preço de Contratação dos Serviços 
de Trio Elétrico, Mini Trio e Carro de Som, Infraestrutura em 
Eventos nos Bairros, Comunidades, Esportivos, Escolas e 
demais eventos promovidos pela Municipalidade – SRP.

O senhor Philipe Verdan Barreto, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela nomeação para o cargo 
de Secretario Municipal de Turismo Cultura e Patrimônio 
Histórico do Município de Marataízes através do decreto nº 
5382 de 24 de Setembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Visita Técnica do 
Pregão Presencial 0056/2015 – Registro de Preço de 
Contratação dos Serviços de Trio Elétrico, Mini Trio e 
Carro de Som, Infraestrutura em Eventos nos Bairros, 
Comunidades, Esportivos, Escolas e demais eventos 
promovidos pela Municipalidade – SRP.

Art. 2º - A Comissão de Visita Técnica do Pregão Presencial 
0056/2015 – Registro de Preço de Contratação dos Serviços 
de Trio Elétrico, Mini Trio e Carro de Som, Infraestrutura em 
Eventos nos Bairros, Comunidades, Esportivos, Escolas 
e demais eventos promovidos pela Municipalidade - SRP, 
será composta dos seguintes membros:

Presidente: Dioge Câmara Leal, CPF: 017.038.557-44, 
Matrícula 106998 
Membro adjuntoI: Camilla Justino Pimenta, CPF: 
120.689.397-46, Matrícula 107439
Membro adjunto II: Pollyana Arariba Costa Leal, CPF: 
108.411.957-90, Matrícula 106846.

Art. 3º - Cabe à Comissão de Visita Técnica do Pregão 
Presencial nº 0056/2015 – Registro de Preço de Contratação 
dos Serviços de Trio Elétrico, Mini Trio e Carro de Som, 
Infraestrutura em Eventos nos Bairros, Comunidades, 
Esportivos, Escolas e demais eventos promovidos pela 
Municipalidade - SRP, analisar e avaliar todos os itens 
que serão oferecidos pela(s) empresa(s) ganhadora(s) 
dos itens do certame licitatório em epígrafe, promover à 
desclassifi cação dos referidos itens incompatíveis com as 
descrições do Edital, analisar e responder aos recursos 
interpostos, promover a listagens da empresa cujos itens 

tenham sido aprovados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação com efeitos retroativos a 01/09/2015.

Marataízes, 01 de Setembro de 2015.

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretario de Turismo Cultura e Patrimônio Histórico. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECISÃO

Processo Administrativo nº: 19.618/2015 – PP 70/2015
Objeto: Aquisição de Solo Brita 
Recorrente: T. O. Souza ME

 Trata-se de recurso administrativo nos autos do 
Pregão Presencial 070/2015, interposto tempestivamente 
em 20/08/2015, através do protocolo 28130/2015, pela Li-
citante T. O. So uza ME, contra decisão do Pregoeiro que 
classifi cou a licitante Serviço d e Concretagem Alto da Serra 
Ltda.
 A recorrente alega que a licitante Serviço de Con-
cretagem Alto da Serra Ltda não apresentou documento de 
identidade de seu representante legal na fase de credencia-
mento tampouco na habilitação, descumprindo o item 10, 
“b” do edital.
 Alega ainda, que o número de identidade da cre-
denciada, não está de acordo com o número aposto na 
documentação de credenciamento, apresentando apenas, 
declaração da empresa para se credenciar. 
 Assim, requer a desclassifi cação da licitante.
 O prazo para contrarrazões transcorreu sem mani-
festação da parte interessada.
 A documentação exigida na fase do credenciamen-
to serve para apurar a legitimidade da representação para 
exercer os poderes de formulação de propostas e demais 
práticas inerentes ao certame, conforme previsto no artigo 
4º VI da Lei 10.520/02. 
No presente caso, constata-se às fl s. 179/180, que o do-
cumento de credenciamento está devidamente assinado 
pelos administradores legalmente constituídos (documento 
de fl . 184, cláusula 7ª) e com fi rma reconhecida em cartório. 
Portanto, a proposta fi nanceira foi formulada por quem deti-
nha poderes para tal.
No entanto, assiste razão a recorrente quanto a ausência 
de documento de identidade do Representante Legal da 
Empresa, tendo em vista que o documento apresentado na 
fase de credenciamento é daquela que recebeu poderes de 
um Representante Legal para praticar os atos relativos a li-
citação. Diferente do previsto no edital à fl . 054, item 10.2.1, 
“b”, que trata-se de habilitação jurídica da licitante vence-
dora. Portanto a identifi cação deve ser do Representante 
legal da empresa, conforme ato constitutivo, neste caso o 
contrato social de fl s. 182/193.
Desta forma, CONHEÇO o recurso interposto por T. O. Sou-
za ME, e lhe DOU PROVIMENTO para, reconsiderar a de-
cisão proferida em 19/08/2015 e declarar inabilitada para o 
certame a licitante Serviço de Concretagem Alto da Serra 
Ltda, por descumprir o item 10.2.1, “b” do edital de licitação.

Marataízes-ES, 28 de agosto de 2015.

MARCOS ROBERTO RAMOS FERREIRA
Pregoeiro
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ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito em Exercício

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

MARCOS AURÉLIO PEDROSA
Secretário Municipal de Transportes 

MARCOS DUARTE GAZZANI
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

ANTONIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Obras

JEZUEL FERNANDES FABIANO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
Secretário Municipal de Saúde

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

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

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

RONALD MIGNONE
Secretário Municipal de Meio Ambiente

CLÁUDIA MILEIPE FESTA LEMOS
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

MARCO CESAR NUNES DE MENDONÇA
Ouvidoria Geral do Município

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Controladoria Geral do Município

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXTRATO CONTRATO
Fundo Municipal de Saúde

C O N T R A T O  N º .  0 0 3 4 / 2 0 1 5  F M S

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES/ES
CONTRATADA: FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS 
IMPOR. E EXP. LTDA
CERTAME: Adesão da Ata de Registro de Preços 
oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº. 14/2013 - Processo nº. 30014/2013- EXÉRCITO 
BRASILEIRO
OBJETO: Aquisição de Mobiliário
PRAZO: 01 de setembro de 2015 a 31 de dezembro de 
2015
VALOR: R$ 415.626,00 (quatrocentos e quinze mil 
seiscentos e vinte e seis reais)
DOTAÇÃO: 0021030100262.122 - MANUTENÇÃO DOS 
POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO44905200000 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Ficha - 
00097Fonte de Recurso – 1203000001
PROCESSO 24906/2015

EXTRATO CONTRATO
Fundo Municipal de Saúde

C O N T R A T O  N º .  0 0 3 5 / 2 0 1 5  F M S

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES/ES
CONTRATADA: FLEXIBASE IND. E COM. DE MOVEIS 
IMPOR. E EXP. LTDA
CERTAME: Adesão da Ata de Registro de Preços n° 
04/2014 - SRP, oriunda do Pregão Eletrônico nº. 04/2014 

SALC/2ª CSM/2014  Processo nº. 64221.006439/2014-38 
- EXÉRCITO BRASILEIRO
OBJETO: Aquisição de Mobiliário
PRAZO: 01 de setembro de 2015 a 31 de dezembro de 
2015
VALOR: R$ 17.340,00 (dezessete mil trezentos e 
quarenta reais)
DOTAÇÃO:  0021030100262.122 - MANUTENÇÃO DOS 
POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO44905200000 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEFicha - 
00097Fonte de Recurso - 1203000001
PROCESSO 24905/2015

EXTRATO CONTRATO
  nº 373/2015

C O N T R A T O  N º .  0 0 0 3 7 3 / 2 0 1 5

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARATAÍZES/ES
CONTRATADA: J.C.A. DESTEFANI - ME
CERTAME:  nº 051/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 
(FLYERS) PARA ATENDER A DIVERSOS EVENTOS DO 
MUNICÍPIO
PRAZO: 17 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015
VALOR: 4.080,00 (quatro mil oitenta reais)
DOTAÇÃO:  0012369500392.174 - REALIZAÇÃO E 
APOIO A FESTAS E EVENTOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

0012369500392.175 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO


