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

D i á r i o  o f i c i a l
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO LII - Cachoeiro de Itapemirim  -  terça–feira – 30 de janeiro de 2018  -  Nº 5510 

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

PORTARIA Nº 070/2018

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA ESPECÍFICA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE 
CONCEITO REFERENTE A LICITAÇÃO DO SERVIÇO 
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições 
legais,

Resolve:

Art. 1º Fica instituído a Subcomissão Técnica Específica que 
ficará responsável pela avaliação da prova de conceito referente a 
Licitação do Serviço de Estacionamento Rotativo do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Art. 2º A Subcomissão Técnica Específica de que trata o artigo 
anterior será composto por representantes da Prefeitura Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI.

Art. 3º Ficam nomeados os representantes abaixo para compor a 
Subcomissão Técnica Específica:

I – Vanderley Teodoro de Souza – PMCI/SEMMAC.

II - Márcio Antônio Magalhães – PMCI/SEMSET;

III -Joadir de Oliveira – PMCI/SEMDURB;

IV -Sônia Cristina Freciano – PMCI/SEMDURB;

V - Kleber Tadeu Massena Paiva – PMCI/SEMDURB;

Parágrafo único. A coordenação da Subcomissão Técnica 
Específica de que trata a presente Portaria ficará sob 
responsabilidade do Sr. Kleber Tadeu Massena Paiva – PMCI/
SEMDURB.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas a disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de janeiro de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 -  Pregão nº 
022/2017
FORNECEDOR REGISTRADO: BAHIENSE MCS LTDA - 
EPP
OBJETO:  Registro de preços para aquisição de tintas 
e materiais de pintura, para atender às demandas da 
Administração Municipal.

LOTE 03

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor 
Global – R$

01 Rolo Profissional de Lã de Carneiro – Com cabo, ideal para tintas 
latéx e acrílica em paredes semi-rugosas, com 23 cm de largura e 
19 mm de altura da lã.

Unidade 513 R$ 11,58 R$ 5.940,54

02 Rolo de espuma poliéster amarelo Unidade 106 R$ 2,04 R$ 216,24

03 Rolo de espuma poliéster amarelo – Com cabo, ideal para tintas 
a óleo e esmalte sintética em superfícies de metal, com 15 cm de 
largura. - 288

Unidade 216 R$ 3,83 R$ 827,28

04 Rolo de Espuma de Poliéster amarelo – com cabo, ideal para tintas 
a óleo e esmalte sintética, em superfície de metal com 9 cm de 
largura. - 308

Unidade 231 R$ 2,12 R$ 489,72

05 Pincel Multiuso – Ideal para pinturas de paredes. Metais e 
Madeiras, com 50 mm -2” (duas polegadas)

Unidade 312 R$ 2,72 R$ 848,64

06 Trincha (Pincel) Profissional – Cabo anatômico, cerdas brancas 
1.1/2 polegadas. - 255

Unidade 192 R$ 2,15
R$ 412,80

07 Trincha (Pincel) Profissional – Cabo anatômico, cerdas brancas 
2.1/2 polegadas. 

Unidade 79 R$ 2,70 R$ 213,30

08 Trincha (Pincel) profissional – cabo anatômico, cerdas Brancas 3 
polegadas

Unidade 117 R$ 4,07 R$ 476,19

09 Trincha (Pincel) Profissional – próprio para aplicação em tintas 
esmalte sintético, com cabo anatômico 1 polegada. - 220

Unidade 165 R$ 2,05 R$ 338,25

10 Trincha (Pincel) Profissional – próprio para aplicação em tintas 
esmalte sintético, com cabo anatômico 1.1/2 polegada. - 215

Unidade 162 R$ 2,27 R$ 367,74

11 Trincha (Pincel) profissional – próprio para aplicação em tintas 
esmalte sintético, com cabo anatômico 2 polegadas. - 192

Unidade 144 R$ 2,91 R$ 419,04

Total Geral R$ 
10.549,74
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LOTE 06

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor 
Global 
– R$

01 Rolo Profissional de Lã de Carneiro – Com cabo, ideal para tintas latéx 
e acrílica em paredes semi-rugosas, com 23 cm de largura e 19 mm 
de altura da lã.

Unidade 171
R$ 10,37 R$ 

1.773,27

02 Rolo de espuma poliéster amarelo Unidade 35 R$ 2,00 R$  70,00

03 Rolo de espuma poliéster amarelo – Com cabo, ideal para tintas a óleo 
e esmalte sintética em superfícies de metal, com 15 cm de largura. - 288

Unidade 72 R$ 3,80 R$ 273,60

04 Rolo de Espuma de Poliéster amarelo – com cabo, ideal para tintas a 
óleo e esmalte sintética, em superfície de metal com 9 cm de largura. 
- 308

Unidade 77 R$ 2,10 R$ 161,70

05 Pincel Multiuso – Ideal para pinturas de paredes. Metais e Madeiras, 
com 50 mm -2” (duas polegadas)

Unidade 103 R$ 2,70 R$ 278,10

06 Trincha (Pincel) Profissional – Cabo anatômico, cerdas brancas 1.1/2 
polegadas. - 255

Unidade 63 R$ 2,15 R$ 135,45

07 Trincha (Pincel) Profissional – Cabo anatômico, cerdas brancas 2.1/2 
polegadas. 

Unidade 26 R$ 2,70 R$ 70,20

08 Trincha (Pincel) profissional – cabo anatômico, cerdas Brancas 3 
polegadas

Unidade 38 R$ 4,00 R$ 152,00

09 Trincha (Pincel) Profissional – próprio para aplicação em tintas esmalte 
sintético, com cabo anatômico 1 polegada. - 220

Unidade 55 R$ 2,00 R$ 110,00

10 Trincha (Pincel) Profissional – próprio para aplicação em tintas esmalte 
sintético, com cabo anatômico 1.1/2 polegada. - 215

Unidade 53 R$ 2,20 R$ 116,60

11 Trincha (Pincel) profissional – próprio para aplicação em tintas esmalte 
sintético, com cabo anatômico 2 polegadas. - 192

Unidade 48 R$ 2,85 R$ 136,80

Total Geral R$ 
3.277,72

ÓRGÃO GERENCIADOR:  Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SEMSET - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda
SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SEMO – Secretaria Municipal de Obras
SEME – Secretaria Municipal de Educação
PGM – Procuradoria Geral do Município (Procon)
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

SEMAI - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG)
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e Danilo Bahiense – Sócio do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº  1-24.190/2017. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 -  Pregão nº 
022/2017
FORNECEDOR REGISTRADO: DARIVA CONSTRUTORA 
E COMÉRCIO EIRELI - ME
OBJETO:  Registro de preços para aquisição de tintas e 
materiais de pintura, para atender às demandas da Administração 
Municipal.

LOTE 01

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor 
Global – R$

1 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
especificação da norma ABNT NBR N° 11862/2012 na cor branca, 
norma esta que deverá está impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega, balde de 18 litros com lacre contendo o nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 1.500 R$ 168,31 R$ 
252.465,00

2 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT N° 11862/2012, na cor amarela, 
norma esta que deverá está impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega, Balde de 18 litros com lacre contendo o nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 1.503 R$ 175,94 R$ 
264.437,82

3 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária 
com a especificação da norma da ABNT NBR N° 11862/2012, na cor 
vermelha, norma esta, que deverá estar impressa na embalagem do 
produto no ato da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome 
do laboratório e número do lote.

Unid. 375 R$ 240,00 R$ 
90.000,00

4 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT NBR° 11862/2012, na cor preta, 
norma esta, que deverá ser impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 375 R$ 208,00 R$ 
78.000,00

5 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT NBR° 11862/2012, na cor Azul, 
norma esta, que deverá ser impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 225 R$ 250,00 R$ 
56.250,00 

6 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido 
pelo Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das 
ABRAFATI (Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas 
Estas, que deverão constar expressamente na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo. Cor Branca 

Unid. 1.214 R$ 230,00 R$ 
279.220,00

7 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido 
pelo Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das 
ABRAFATI (Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas 
Estas, que deverão constar expressamente na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo. Cor Amarela

Unid. 225 R$ 180,00 R$ 
40.500,00 

8 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido 
pelo Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das 
ABRAFATI (Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas 
Estas, que deverão constar expressamente na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo. Cor Vermelha

Unid. 180 R$ 198,00 R$ 
35.640,00

9 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido 
pelo Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das 
ABRAFATI (Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas 
Estas, que deverão constar expressamente na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo. Cor Preta

Unid. 153 R$ 218,80 R$ 
33.476,40

10 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido 
pelo Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das 
ABRAFATI (Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas 
Estas, que deverão constar expressamente na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo. Cor Azul

Unid. 402 R$ 210,00 R$ 
84.420,00
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11 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e 
internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² 
e 65m² demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas 
usadas pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Branca. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 333 R$ 79,00 R$ 
26.307,00

12 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e 
internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² 
e 65m² demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas 
usadas pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade 
de Tintas imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente 
na embalagem do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Amarela. 
O produto deverá ser entregue com validade mínima de 90% (noventa 
por cento) a vencer, observado a data de fabricação, contados a partir 
da data da entrega.

Unid. 228 R$ 79,00 R$ 
18.012,00

13 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e 
internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² 
e 65m² demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas 
usadas pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade 
de Tintas imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente 
na embalagem do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Vermelha. 
O produto deverá ser entregue com validade mínima de 90% (noventa 
por cento) a vencer, observado a data de fabricação, contados a partir 
da data da entrega.

Unid. 183 R$ 79,00 R$ 
14.457,00

14 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e 
internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² 
e 65m² demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas 
usadas pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Preta. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 178 R$ 79,00 R$ 
14.062,00

15 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e 
internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² 
e 65m² demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas 
usadas pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Azul. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 294 R$ 79,00 R$ 
23.226,00

16 Tinta Piso – à base de resina acrílica para pisos cimentados (mesmo 
que já tenham sido pintados anteriormente). Poder de cobertura e alta 
durabilidade, com rendimento de 2 a 3 demãos. Embalagem Lata (18 
Litros) – Prazo de validade 2 anos. 

Unid. 1.068 R$ 126,50 R$ 
135.102,00

Total Geral R$ 
1.445.575,22

LOTE 04

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor Global 
– R$

1 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
especificação da norma ABNT NBR N° 11862/2012 na cor branca, 
norma esta que deverá está impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega, balde de 18 litros com lacre contendo o nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 500 R$ 168,31 R$ 84.155,00

2 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT N° 11862/2012, na cor amarela, 
norma esta que deverá está impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega, Balde de 18 litros com lacre contendo o nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 500 R$ 175,94 R$ 87.970,00

3 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária 
com a especificação da norma da ABNT NBR N° 11862/2012, na cor 
vermelha, norma esta, que deverá estar impressa na embalagem do 
produto no ato da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome 
do laboratório e número do lote.

Unid. 125 R$ 240,00 R$ 30.000,00

4 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT NBR° 11862/2012, na cor preta, 
norma esta, que deverá ser impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 125 R$ 208,00 R$ 26.000,00

5 Tinta Resina Acrílica – a base de solvente para demarcação viária com 
a especificação da norma da ABNT NBR° 11862/2012, na cor Azul, 
norma esta, que deverá ser impressa na embalagem do produto no ato 
da entrega. Balde de 18 litros com lacre contendo nome do laboratório 
e número do lote.

Unid. 75 R$ 240,00 R$ 18.000,00

6 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo 
Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das ABRAFATI 
(Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas Estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto no ato da 
entrega do mesmo. Cor Branca 

Unid. 404 R$ 153,91 R$ 62.179,64

7 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo 
Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das ABRAFATI 
(Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas Estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto no ato da 
entrega do mesmo. Cor Amarela

Unid. 75 R$ 146,50 R$ 10.987,50

8 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo 
Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das ABRAFATI 
(Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas Estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto no ato da 
entrega do mesmo. Cor Vermelha

Unid. 60 R$ 146,50 R$  8.790,00

9 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo 
Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das ABRAFATI 
(Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas Estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto no ato da 
entrega do mesmo. Cor Preta

Unid. 50 R$ 146,50 R$ 7.325,00

10 Tinta Acrílica fosca (1ª Linha) – para superfícies externas e internas, 
em embalagem de 18 litros, com grande poder de cobertura (entre 225 
a 325m²/demão), resistência de alta durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo 
Programa Setorial de qualidade de Tintas imobiliárias das ABRAFATI 
(Associação Brasileira do Fabricantes de Tintas) Normas Estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto no ato da 
entrega do mesmo. Cor Azul

Unid. 134 R$ 166,79 R$   
22.349,86

11 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e internas. 
Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² e 65m² 
demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas usadas 
pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Branca. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 111 R$ 57,50 R$ 6.382,50

12 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e internas. 
Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² e 65m² 
demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas usadas 
pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Amarela. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 75 R$   57,50 R$  4.312,50

13 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e internas. 
Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² e 65m² demão, 
resistência e durabilidade, segundo normas técnicas usadas pelo PBQP 
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), 
desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas imobiliárias 
da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), 
normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem do 
produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Vermelha. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 60 R$ 57,50 R$ 3.450,00

14 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e internas. 
Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² e 65m² 
demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas usadas 
pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Preta. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 59 R$ 57,50 R$  3.392,50

15 Tinta Esmalte Sintético (1ª Linha) – Para superfícies Externas e internas. 
Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 40m² e 65m² 
demão, resistência e durabilidade, segundo normas técnicas usadas 
pelo PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat), desenvolvido pelo Programa setorial de qualidade de Tintas 
imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão contar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo. Cor Azul. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Unid. 98 R$ 57,50 R$   5.635,00

16 Tinta Piso – à base de resina acrílica para pisos cimentados (mesmo 
que já tenham sido pintados anteriormente). Poder de cobertura e alta 
durabilidade, com rendimento de 2 a 3 demãos. Embalagem Lata (18 
Litros) – Prazo de validade 2 anos. 

Unid. 355 R$  110,00 R$   
39.050,00

Total Geral R$  
419.979,50

LOTE 05

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor 
Global 
– R$

01 Solvente Especial – Para as tintas de demarcação viária, para a diluição 
de tinta a base de resina com a especificação da norma da ABNT NBR 
N° 11862/2012, norma esta, que deverá estar expressa na embalagem do 
produto, no ato da entrega. Balde de 18 litros, com lacre contendo nome 
do laboratório e número do lote.

Und. 500 R$  137,99 R$  
68.995,00

02 Microesfera de Vidro – tipo Drop-on (Tipo IIA) – Microesfera de vidro 
retrorefletivas, usadas para material para demarcação viária. Deverão 
obedecer as normas da ABNT NBR N° 6831. Embaladas em saco de 25 
KG, norma esta que deverá estar expressa na embalagem do produto no 
ato da entrega do mesmo.

Und. 250 R$  138,99 R$ 
34.747,50

03 Fundo Sintético Nivelador – Branco fosco com alto poder de enchimento, 
para superfícies de madeira, para exteriores e interiores. Embalagem de 
3,6 Litros. Com rendimento entre 30 e 34 m²/demão.

Und. 2 R$ 87,72 R$  175,44

04 Fundo para ser aplicado em material galvanizado – produto a base de 
resina alquídica, especial para promover aderência para aço galvanizado. 
Chapas Zincadas e alumínio. Embalagem com 3,6 Litros, com 
rendimento entre 50 e 70 m²/demão, segundo normas técnicas usadas 
pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat do Ministério das cidades), desenvolvido pelo programa 
setorial da qualidade de tintas imobiliárias da ABRAFATI (Associação 
Brasileira dos fabricantes de tintas), normas estas que deverão constar 
expressamente na embalagem do produto, no ato da entrega do mesmo.

Und. 57 R$  125,40 R$  
7.147,80

05 Zarcão Anticorrosivo – Para proteção de superfícies ferrosas, externas 
e internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento entre 30 e 
40m²/demão, segundo normas técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa 
Brasileiro de qualidade e produtividade do habitat do Ministério das 
Cidades), desenvolvido pelo programa setorial da qualidade de tintas 
imobiliárias da ABRAFIT (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas), normas estas, que deverão constar expressamente na embalagem 
do produto, no ato da entrega do mesmo.

Und. 87 R$  56,10 R$ 4.880,70

06 Solvente Aguarrás – Incolor, embalagem com 5 litros. O produto deverá 
ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por cento) a vencer, 
observado a data de fabricação, contados a partir da data da entrega.

Und. 164 R$ 53,20 R$  
8.724,80
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07 Fundo Preparador de Parede – à base de resina acrílica e solvente 
alifático, pronto para uso, para superfícies externas e internas, incolor, 
embalagem de 18 litros, rendimento entre 200 a 275m²/demão, alto poder 
de penetração, baixo odor, resistência e durabilidade, segundo normas 
técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat do Ministério das cidades), desenvolvido pelo 
programa setorial da qualidade de tintas imobiliárias da ABRAFATI 
(Associação Brasileira dos Fabricantes de tintas), normas estas, que 
deverão constar expressamente na embalagem do produto, no ato da 
entrega do mesmo.

Und. 112 R$  141,23 R$  
15.817,76

Total Geral R$   
140.489,00

ÓRGÃO GERENCIADOR:  Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SEMSET - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda
SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SEMO – Secretaria Municipal de Obras
SEME – Secretaria Municipal de Educação
PGM – Procuradoria Geral do Município (Procon)
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
SEMAI - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG)
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e Tatiani Dariva – Proprietária do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº  1-24.190/2017.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 - Pregão nº 
022/2017
FORNECEDOR REGISTRADO:  J A GALITO - ME
OBJETO:  Registro de preços para aquisição de tintas e 
materiais de pintura, para atender às demandas da Administração 
Municipal.

LOTE 03

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário – R$

Valor 
Global 
– R$

01 Solvente Especial – Para as tintas de demarcação viária, para a 
diluição de tinta a base de resina com a especificação da norma 
da ABNT NBR N° 11862/2012, norma esta, que deverá estar 
expressa na embalagem do produto, no ato da entrega. Balde 
de 18 litros, com lacre contendo nome do laboratório e número 
do lote.

Unidade 1501 R$ 137,60 R$ 
206.537,60

02 Microesfera de Vidro – tipo Drop-on (Tipo IIA) – Microesfera 
de vidro retrorefletivas, usadas para material para demarcação 
viária. Deverão obedecer as normas da ABNT NBR N° 6831. 
Embaladas em saco de 25 KG, norma esta que deverá estar 
expressa na embalagem do produto no ato da entrega do mesmo.

Unidade 750 R$ 112,00 R$ 
84.000,00

03 Fundo Sintético Nivelador – Branco fosco com alto poder de 
enchimento, para superfícies de madeira, para exteriores e 
interiores. Embalagem de 3,6 Litros. Com rendimento entre 30 
e 34 m²/demão.

Unidade 8 R$ 34,09 R$ 272,72

04 Fundo para ser aplicado em material galvanizado – produto a 
base de resina alquídica, especial para promover aderência para 
aço galvanizado. Chapas Zincadas e alumínio. Embalagem com 
3,6 Litros, com rendimento entre 50 e 70 m²/demão, segundo 
normas técnicas usadas pelo PBQP-H (Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade do Habitat do Ministério das 
cidades), desenvolvido pelo programa setorial da qualidade 
de tintas imobiliárias da ABRAFATI (Associação Brasileira 
dos fabricantes de tintas), normas estas que deverão constar 
expressamente na embalagem do produto, no ato da entrega do 
mesmo.

Unidade 173 R$ 35,94 R$ 6.217,62

05 Zarcão Anticorrosivo – Para proteção de superfícies ferrosas, 
externas e internas. Embalagem com 3,6 Litros, com rendimento 
entre 30 e 40m²/demão, segundo normas técnicas usadas pelo 
PBQP-H (Programa Brasileiro de qualidade e produtividade do 
habitat do Ministério das Cidades), desenvolvido pelo programa 
setorial da qualidade de tintas imobiliárias da ABRAFIT 
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), normas estas, 
que deverão constar expressamente na embalagem do produto, no 
ato da entrega do mesmo.

Unidade 264 R$ 35,85 R$ 9.464,40

06 Solvente Aguarrás – Incolor, embalagem com 5 litros. O produto 
deverá ser entregue com validade mínima de 90% (noventa por 
cento) a vencer, observado a data de fabricação, contados a partir 
da data da entrega.

Unidade 493 R$ 40,00 R$ 
19.720,00

07 Fundo Preparador de Parede – à base de resina acrílica e solvente 
alifático, pronto para uso, para superfícies externas e internas, 
incolor, embalagem de 18 litros, rendimento entre 200 a 275m²/
demão, alto poder de penetração, baixo odor, resistência e 
durabilidade, segundo normas técnicas usadas pelo PBQP-H 
(Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
do Ministério das cidades), desenvolvido pelo programa setorial 
da qualidade de tintas imobiliárias da ABRAFATI (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de tintas), normas estas, que deverão 
constar expressamente na embalagem do produto, no ato da 
entrega do mesmo.

Unidade 337 R$ 85,27 R$ 
28.735,99

Total Geral R$ 
354.948,33

ÓRGÃO GERENCIADOR:  Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SEMSET - Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda
SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SEMO – Secretaria Municipal de Obras
SEME – Secretaria Municipal de Educação
PGM – Procuradoria Geral do Município (Procon)
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
SEMAI - Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG)
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e José Augusto Galito – Proprietário do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº  1-24.190/2017.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 -  Pregão nº 
039/2017
FORNECEDOR REGISTRADO:   LV COMÉRCIO DE 
PAPÉIS LTDA - ME
OBJETO:  Registro de Preços para aquisição de papel A4, para 
atender às demandas da Administração Municipal.

LOTE I – COTA PRINCIPAL
LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – ME 

ITEM QNT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

R$

VALOR 
TOTAL R$

01 20.828 Pacote
PAPEL A 4 210 X 297 MM, gramatura 75 GR/M², 
pacote com 500 folhas. ONE R$ 13,64 R$ 284.093,92

Valor Total R$ 284.093,92

LOTE II – EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME/EPP
LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – ME 

ITEM QNT. UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

R$

VALOR 
TOTAL R$

01 6.942 Pacote
PAPEL A 4 210 X 297 MM, gramatura 75 GR/
M², pacote com 500 folhas. ONE R$ 13,64 R$ 94.688,88

Valor Total R$ 94.688,88

ÓRGÃO GERENCIADOR:  Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD
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ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SEMAD-Secretaria Municipal de Administração
SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano(SEMUTHA)
SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMUI)
PGM – Procuradoria Geral do Município
SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
SEME – Secretaria Municipal de Educação
SEMGOV – Secretaria Municipal de Governo (SEMGES)
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
SEMO – Secretaria Municipal de Obras
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
(SEMDEF)
SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG)
SEMFA – Secretaria Municipal da Fazenda
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SEMTRA – Secretaria Municipal de Gestão de Transportes
SEMDEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
CGM – Controladoria Geral de Governo (CIG)
SEMGOV – Secretaria Municipal de Governo (SEMCOS)
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e Pedro Melo Neto  – Procurador do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº  1-11.950/2017. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 -  Pregão nº 
034/2017
FORNECEDOR REGISTRADO:  J. ENTRINGER EVENTOS 
ESPORTIVOS E PROMOÇÕES - ME
OBJETO:  Registro de Preços para Contratação de Serviços de 
Locação de Estrutura para Realização de Eventos (arquibancada, 
tenda, palco, etc)

LOTE I

Item Especificação do Material Unidade 
de 

Medida

Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor 
Global 
– R$

1 Locação de arquibancada 
Arquibancada com cobertura (metro linear por dia) - arquibancada 
deverá ser em estrutura metálica tubular com tubos chapa preta 
com espessura de 03 milímetros, soldada, com diâmetro de 
tubo 02 polegadas. As treliças são executadas com cano chapa 
preta espessura 2,5 milímetros, com diâmetros 2 ½ polegadas. 
Os degraus devem possuir 15 centímetros de espelho e 55 
centímetros de piso/assento. O piso dos degraus deve ser de 
madeira, fixado através de amarrações com arame após 2.30 
metros ou perfeitamente encaixados na estrutura de suporte 
dos degraus. A estrutura deve ser toda pintada com tinta zarcão 
anticorrosiva, espelho de 55 centímetros acoplados a uma 
passarela de 80 centímetros de largura a 1,3 metros do solo. 
Com cobertura em lona pvc, anti-chama, com proteção uv na cor 
branca, alto extinguível medindo toda a extensão da arquibancada 
com acessibilidade para deficiente físico. 

M e t r o /
dia

1.250 R$ 23,27 R$ 
29.087,50

2 Locação de arquibancada 
Arquibancada sem cobertura (metro linear por dia) - arquibancada 
deverá ser em estrutura metálica tubular com tubos chapa preta 
com espessura de 03 milímetros, soldada, com diâmetro de 
tubo 02 polegadas. As treliças são executadas com cano chapa 
preta espessura 2,5 milímetros, com diâmetros 2 ½ polegadas. 
Os degraus devem possuir 15 centímetros de espelho e 55 
centímetros de piso/assento. O piso dos degraus deve ser de 
madeira, fixado através de amarrações com arame após 2.30 
metros ou perfeitamente encaixados na estrutura de suporte 
dos degraus. A estrutura deve ser toda pintada com tinta zarcão 
anticorrosiva, espelho de 55 centímetros acoplados a uma 
passarela de 80 centímetros de largura a 1,3 metros do solo, com 
acessibilidade para deficiente físico. 

M e t r o /
dia

1.110 R$ 26,04 R$ 
28.904,40

Total Geral R$ 
57.991,90

LOTE V

Item Especificação do Material Und Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor Global 
– R$

1 Locação de tenda 
Tenda 03x03 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 03 
(três) x 03 (três), com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em 
lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade. 

  Dia 150 R$ 84,50 R$ 12.675,00

2 Locação de tenda 
Tenda 03x03 com fechamento para bar (unidade por dia) - tendas 
medindo 03 (três) x 03 (três), com cobertura tipo chapéu de bruxa, 
construída em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, 
estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento para bar em todas 
as laterais, com laudo de incombustibilidade. 

Dia 541 R$ 55,60 R$ 30.079,60

3 Locação de tenda 
Tenda 03x03 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 03 
(três) x 03 (três), com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em 
lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo material da 
tenda (lona), com laudo de incombustibilidade 

 Dia 142 R$ 64,40 R$ 9.144,80

4 Locação de tenda 
Tenda 05x05 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 05 
(cinco) x 05 (cinco), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-
chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura 
metálica, composta de calhas inteiriças laterais para captação e 
escoamento de água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m 
e sustentação em seus pés laterais com 8 cm de largura fixados com 
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, com laudo de 
incombustibilidade * podendo ser solicitado extensor de até 2 metros 
na altura. 

Dia 114 R$ 89,59 R$ 10.213,26

5 Locação de tenda 
Tenda 05x05 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 05 
(cinco) x 05 (cinco), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-
chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura 
metálica, composta de calhas inteiriças laterais para captação e 
escoamento de água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m 
e sustentação em seus pés laterais com 8 cm de largura fixados com 
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais. Fechamento nas 
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. * podendo 
ser solicitado extensor de até 2 metros na altura. 

Dia 210 R$ 155,49 R$ 32.652,90

6 Locação de tenda 
Tenda 06x06 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 06 
(seis) x 06 (seis), com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em 
lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade. 

Dia 119 R$ 114,42 R$ 13.615,98

7 Locação de tenda 
Tenda 06x06 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 06 
(seis) x 06 (seis), com cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em 
lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas laterais do mesmo material da 
tenda, com laudo de incombustibilidade. 

Dia 23 R$ 162,27 R$ 3.732,21

8 Locação de tenda 
Tenda 10x10 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 10 
(dez) x 10 (dez), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura metálica, 
composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de 
água e cobertura superior com protetor triangular, tipo chapéu para 
ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m e sustentação 
em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com mãos francesas 
em estrutura metálica nas 4 laterais, com laudo de incombustibilidade. * 
podendo ser solicitado extensor de até 2 metros na altura. 

Dia 251 R$ 231,03 R$ 57.988,53

9 Locação de tenda 
Tenda 10x10 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 10 
(dez) x 10 (dez), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura metálica, 
composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de 
água e cobertura superior com protetor triangular, tipo chapéu para 
ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m e sustentação 
em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com mãos francesas 
em estrutura metálica nas 4 laterais. Fechamento nas laterais em lona 
branca, com laudo de incombustibilidade. * podendo ser solicitado 
extensor de até 2 metros na altura. 

Dia 129 R$ 270,41 R$ 34.882,89

10 Locação de tenda 
Tenda 10x15 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 10 
(dez) x 15 (quinze), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-
chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura 
metálica, composta de calhas inteiriças laterais para captação e 
escoamento de água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m 
e sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com 
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais. Fechamento nas 
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. * podendo 
ser solicitado extensor de até 2 metros na altura. 

Dia 42 R$ 310,97 R$ 13.060,74

11 Locação de tenda 
Tenda 10x15 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 10 
(dez) x 15 (quinze), com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-
chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em estrutura 
metálica, composta de calhas inteiriças laterais para captação e 
escoamento de água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura de 3.50 m 
e sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com 
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, com laudo de 
incombustibilidade. * podendo ser solicitado extensor de até 2 metros 
na altura. 

Dia 77 R$ 488,41 R$ 37.607,57

12 Locação de tenda galpão 
Tenda galpão sem fechamento (metro quadrado por dia) - tenda galpão 
medindo 10, 15 ou 20 metros de boca, em módulos de 05 em 05 metros, 
confeccionado em estrutura de aço galvanizado, revestido em lona 
espalmada em tecido sintético/antimofo/anti-fungos/auto-extinguível, 
não possui colunas internas, dispensa fundação, suporta vento conforme 
abnt (nbr 6123). Com cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-
chama, com proteção uv, composta de calhas inteiriças para captação 
e escoamento de água e cobertura superior, com altura de 3,50 metros e 
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura ficados com mãos 
francesas em estrutura metálica nas 4 laterais. * podendo ser solicitado 
extensor de até 2 metros na altura. 

M² 9.610 R$ 10,65 R$ 102.346,50

Total Geral R$ 
357.999,98
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LOTE VIII

Item Especificação do Material Unidade Qde Valor 
Unitário 

– R$

Valor Global 
– R$

1 Locação de palco 
Palco 10x08 com camarim (unidade por dia) - palco coberto medindo 
10 x 08m em estrutura de alumínio (q30 ou q50), com cobertura em 
lona pvc, na cor branca, anti-chama, com proteção uv, sombrites 
laterais e fundo, com piso de módulos de 02 x 01m em maderite 
naval de 20 mm, 01 rampa com corremão e piso antiderrapante, 
sistema de proteção contra incêndio (extintores), sistema de 
aterramento bilateral com fechamento nas laterais e fundos. Com 
dois camarins, medindo 09 m² cada, em padrão octanorm com as 
seguintes descrições: paredes: em painéis ts formicalizados frente 
e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados 
com 2,20 m de altura, piso em maderite naval de 20 mm, carpete 
vermelho, porta com chave, 01 frigobar, 01 sofá de dois lugares, um 
mesa de centro com tampa de vidro e pé cromado, 04 cadeiras com 
estofamento, 01 espelho de corpo inteiro, climatizado com aparelhos 
de ar condicionado tipo janela ou outros mantendo sempre uma 
temperatura do ambiente não superior a 22 graus. Com iluminação e 
tomada interna, com laudo do corpo de bombeiros. 

Dia 45 R$ 
2.723,62

R$ 
122.562,90

2 Locação de palco 
Palco 10x08 sem camarim (unidade por dia) - palco coberto medindo 
10 x 08m em estrutura de alumínio (q30 ou q50), com cobertura 
em lona pvc, na cor branca, anti-chama, com proteção uv ,sombrites 
laterais e fundo, com piso de módulos de 02 x 01m em maderite 
naval de 20 mm, 01 rampa com corremão e piso antiderrapante 
e sistema de proteção contra incêndio (extintores), sistema de 
aterramento bilateral com fechamento nas laterais e fundo, com 
laudo do corpo de bombeiros. 

Dia 20 R$ 
1.435,70

R$ 28.714,00

3 Locação de palco 
Palco concha (unidade por dia) - palco concha medindo 18m 
de frente x 18m de fundo e 8m de altura, com cobertura toda em 
estrutura de alumínio linha pesada, lona anti-chama nas cores cinza 
ou branca na parte externa e preta interna. Piso todo em estrutura 
de aço com acabamento superficial galvanizado a fogo medindo 
20x20mts, com carga máxima suportada por m2 de 340 kg a 400 kg 
(com certificado de teste de carga). Guarda corpo com duas travessas 
na parte externa, escada com corrimão, degraus antiderrapantes, 
rampa de acesso para deficientes, plataformas em compensado naval 
de 20 mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas. 01 house 
mix medindo 4 x 4 metros com 02 andares em alumínio tipo q30 
com lona transparente anti-chama, escada externa e cobertura em 
curva. 02 torres de fly em alumínio tipo q30 com slive box medindo 
10m x 2m com 02 plataforma em q30 medindo 6mts cada. Com 
dois camarins, medindo 16 m² cada, em padrão octanorm com as 
seguintes descrições: paredes: em painéis ts formicalizados frente 
e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados 
com 2,20 m de altura, piso em maderite naval de 20 mm, carpete 
vermelho, porta com chave, 01 frigobar, 01 sofá de dois lugares, um 
mesa de centro com tampa de vidro e pé cromado, 04 cadeiras com 
estofamento, 01 espelho de corpo inteiro, climatizado com aparelhos 
de ar condicionado tipo janela ou outros mantendo sempre uma 
temperatura do ambiente não superior a 22 graus. Com iluminação e 
tomada interna, com laudo do corpo de bombeiros. 

Dia 10 R$ 
5.172,76

R$ 51.727,60

4 Locação de palco 
Palco 14x12 com camarim (unidade por dia) - palco coberto 
medindo 14 x 12m em estrutura de alumínio (q30 ou q50), com 
cobertura em lona pvc, na cor branca, anti-chama, com proteção uv, 
sombrites laterais e fundo, com módulos de 02 x 01m em maderite 
naval de 20 mm, 01 rampa com corremão e piso antiderrapante, 
sistema de proteção contra incêndio (extintores), sistema de 
aterramento bilateral com fechamento nas laterais e fundos. Com 
dois camarins, medindo 16 m² cada, em padrão octanorm com as 
seguintes descrições: paredes: em painéis ts formicalizados frente 
e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados 
com 2,20 m de altura, piso em maderite naval de 20 mm, carpete 
vermelho, porta com chave, 01 frigobar, 01 sofá de dois lugares, um 
mesa de centro com tampa de vidro e pé cromado, 04 cadeiras com 
estofamento, 01 espelho de corpo inteiro, climatizado com aparelhos 
de ar condicionado tipo janela ou outros mantendo sempre uma 
temperatura do ambiente não superior a 22 graus, com iluminação e 
tomadas interna, com laudo do corpo de bombeiros. 

Dia 16 R$ 
1.686,95

R$ 26.991,20

Total Geral R$ 
229.995,70

ÓRGÃO GERENCIADOR:  Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
 SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
(SEMDEF)
 SEME – Secretaria Municipal de Educação
 SEMESP – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG)
 PGM – Procuradoria Geral do Município (SEMGES/PROCON).
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e Jovecir Entringer  – Proprietário do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº  1- 23.928/2017. 

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 002/2018.
PARCEIROS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 
e a  ROCHATIVA – ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS 
DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESPÍRITO 
SANTO.
OBJETO: Cooperação técnica e financeira entre o MUNICÍPIO 
e a ROCHATIVA – ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES 
SOCIAIS DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO 
ESPÍRITO SANTO, conforme plano de trabalho constante 
do processo nº 1-21.901/2017, à fl. 175, que passa a integrar 
o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, 
para a execução do seguinte objeto: repasse em favor da 
Interessada, para pagamento de despesas de custeio necessárias 
à manutenção da entidade.
VALOR: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Seguinte dotação orçamentária:
Órgão/Unidade: 09.03,Programa de Trabalho:08.243.1841.2.152, 
Despesa: 3.3.50.43.99.00.
Fonte de Recurso: 19990002 – FIA
PRAZO: Até 31/01/2019
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2018
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho - Prefeito Municipal, 
Márcia Cristina Fonseca Bezerra - Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social e Valdecyr Roberte Viguini – Presidente 
do Beneficiário.
PROCESSO: Protocolo nº 1 – 21.901/2017.

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E
 D E S E N V O LV I M E N T O  U R B A N O

EDITAL Nº 003/2018

Republicação

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
EXPLORAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO 
PARQUE

A Semdurb – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES torna 
público o presente Edital de chamamento público para concessão 
de utilização de espaço público para exploração de estacionamento 
Interno do parque para o Carnaval/2018.

1 – DO OBJETO
1.1 - O presente edital tem como objeto o credenciamento de 
interessados em obter a concessão de autorização do espaço no 
Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no período de 
09 de Fevereiro a 13 de Fevereiro de 2018, para exploração da 
área de estacionamento interna do parque durante a realização do 
Carnaval/2018. 

2 – DAS CONDIÇÕES
2.1 – Poderão participar desta chamada Pública entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos;
2.2 – Não poderão participar deste processo pessoas que façam 
parte do quadro de servidores da Administração Municipal Direta 
ou Indireta. (efetivo/ contratado ou cargo comissionado);
2.3 – A participação no processo implica na aceitação integral e 
irretratável dos termos deste instrumento, bem como observância 
dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes.
 
3 – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
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3.1 – Os interessados em participar deverão protocolizar junto à 
SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda, no período de 29 de 
Janeiro a 02 de Fevereiro de 2018, das 12h às 18h, seus respetivos 
pedidos;
3.2 – Havendo mais de um interessado, a escolha se dará através 
de sorteio, que será realizado no dia 06 de Fevereiro de 2018, às 
9h, com tolerância de 15 (quinze) minutos, na sede da Fiscalização 
de Posturas, situada na Praça Jerônimo Monteiro nº 05  ( galeria da 
“Cacau Show”), 3º andar;
3.3 – Os interessados terão que estar presentes no ato do sorteio 
com seus representantes. Não serão aceitos contratações por 
procuração.

4- DA CONTRA PARTIDA
4.1 – O contemplado realizará o pagamento de DAM (documento 
de arrecadação municipal), no valor da área pública a ser ocupada;
4.2 – O contemplado deverá apresentar no dia 07 de Fevereiro 
de 2018, das 07h às 13h, na sede da Fiscalização de Posturas, 
comprovante de pagamento do DAM. Caso o mesmo não 
apresentar a quitação ficará automaticamente desclassificado, 
autorizando a Adminstração à proceder à chamada de acordo com 
a lista de espera;

5 – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – São obrigações dos contemplados:
I – Arcar com eventuais despesas referentes ao funcionamento dos 
espaços;
II – Responder por todo e qualquer dano causado ao patrimônio 
público e/ou a terceiros;
III – Observar e fazer cumprir todos os regramentos legais atinentes 
à segurança e outros cabíveis a espécie;
IV – Responsabilizar-se pelos casos não previstos e situações que 
demandem providências imediatas, assim como o pagamento de 
eventual prejuízo causado ao Município e/ou a terceiros;
5.2- É proibida a sub-rogação, substituição ou qualquer outra 
forma de transferência de espaço cedido.

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 – Secretarias e órgãos municipais exercerão no decorrer do 
evento suas funções de praxe como organização, controle de 
trânsito, limpeza e fiscalização das atividades comerciais exercidas 
no local do evento e etc.
6.2 – O Município não se responsabiliza por perdas e eventuais 
danos que venham a ocorrer em função da utilização do espaço 
público.
6.3 – Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim 
para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente Edital.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de Janeiro de 2018.

JONEI SANTOS PETRI
Secretário Municipal Desenvolvimento Urbano

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO torna pública a lavratura do Auto de Infração e 
Notificação abaixo relacionados em virtude da recusa do 
contribuinte em recebê-los ou impossibilidade de ciência pessoal.

Auto de Infração: 6482
Infrator: V. de S. de Souza Restaurante Me
Endereço: Rod. Gumercindo Moura Nunes, S/N
Bairro: Distrito de Vargem Grande de Soturno
CNPJ/CPF: 12.574.870/0001-53

Notificação: 36504/18
Infrator: Atila Serpa de Oliveira
Endereço: Rua Hugo Cocco, 116
Bairro: Santa Helena
CNPJ/CPF: 120.851.317-60

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

JONEI SANTOS PETRI
 Secretário de Desenvolvimento Urbano

C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por 
intermédio da sua Autoridade Competente, torna público a 
HOMOLOGAÇÃO dos seguintes certames:

Pregão Eletrônico nº 028/2017 - SRP - ID 696722
Objeto: Aquisição de Ferramentas. Lote I, em favor da empresa 
COMERCIAL PEÇANHA E MARQUES LTDA ME, pelo valor 
global de R$ 31.138,41; Lote II, em favor da empresa BAHIENSE  
MCS LTDA EPP, pelo valor global de R$ 46.949,90; Lote III, 
em favor da empresa ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, pelo valor global de R$ 6.144,72; Lote IV, em favor 
da empresa COMERCIAL PEÇANHA E MARQUES LTDA ME, 
pelo valor global de R$ 18.324,92; Lote V, em favor da empresa 
BAHIENSE  MCS LTDA EPP, pelo valor global de R$ 11.300,06; 
Lote VI, em favor da empresa COMERCIAL PEÇANHA E 
MARQUES LTDA ME, pelo valor global de R$ 21.324,64; 
Lote VII, em favor da empresa ENGECOSTA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI EPP, pelo valor global de R$ 23.999,78; Lote 
VIII, em favor da empresa PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME, 
pelo valor global de  R$ 14.800,00.

Pregão Eletrônico nº 042/2017 -  SRP - ID 702041
Objeto: Aquisição de Plaquetas de Identificação Patrimonial com 
Código de Barras. Lote Único, em favor da empresa FAZAN & 
CIA LTDA. EPP, pelo valor global de R$ 5.250,00.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29/01/2018

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

I PA C I

PORTARIA Nº 036/2018

DESIGNA FISCAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E FORNECIMENTO 
DE REFIL DE TINTA.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da 
Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 26.697, de 01/01/2017, resolve:

Art. 1º Designar o servidor público municipal JONATHAN 
FAZOLO NOÉ, ocupante do cargo de Coordenador de Área – 
Tecnologia da Informação, Padrão PC-TA3, para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato de Prestação de serviços de recarga de toner 
e fornecimento de refil de tinta, com a empresa contratada JOSÉ 
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OSVALDO LOPES - MEI, nos termos do artigo 67 da Lei nº 
8.666/1993, conforme Contrato de nº 001/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 25 de janeiro de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº 037/2018

CONCEDE PENSÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 e do Decreto nº 26.697/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder, nos termos do artigo 40, § 7º, inciso II da 
Constituição Federal de 1988 c/c artigo 66, inciso II, e artigo 
67, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 6.910/2013, pensão por 
motivo de falecimento do servidor público municipal da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim WILLIAM VEIGA 
HEMERLY, ocupante do cargo de Motorista IV B 08 H, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde, aos beneficiários, na proporção 
de 33,33 % (trinta e três vírgula trinta e três por cento) para cada 
um, a esposa Sra. Janete Caetano Ribeiro Hemerly (responsável 
pelas cotas) e os filhos menores Manoel Victor Ribeiro Hemerly 
e William Gabriel Ribeiro Hemerly, com vigência a partir de 31 
de dezembro de 2017, sendo o valor da pensão discriminado no 
processo de protocolo nº 46-124, de 02/01/2018.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29 de janeiro de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva

AT O S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I V O  M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 023/ 2018.

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 022/ 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 022/ 2018, que concede 
férias a Assessora de Gabinete Parlamentar (Externa), Fátima 
Perim Turini, do Gabinete da Vereadora Renata Fiório.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 024/ 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
MATERNIDADE.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder cento e oitenta (180) dias de Licença Maternidade 
à servidora comissionada, constante abaixo, nos termos do art. 
79, III e art. 101, da Lei 4009/94, c/c a Lei 6392/2010, conforme 
requerimento protocolado nesta casa:

Nome Cargo Total Dias Data Início Data Final

MYRNA 
GUERRA 
BANDEIRA

Assessor de Gabinete 
Parlamentar 180 22/01/2018 20/07/2018

Art. 2º - Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 23 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 025/ 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA A 
SERVIDORES COMISSIONADOS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do 
art. 79, I, da  Lei 4009/94, aos Servidores Comissionados, abaixo, 
conforme requerimentos protocolados nesta Casa:

2º - Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

COMUNICADO

SCAMER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ N° 
10.447.328/0001-04, torna público que OBTEVE a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA a Licença de Operação 
– LO Nº 002/2018, válida até 21 de janeiro de 2022, através do 
processo nº 2005492, protocolo nº 25922/2012, para a atividade 
(5.07) – Reparação, retífica, lanternagem e/ou manutenção de 
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos 
diversos, inclusive motores automotivos, sem pintura por aspersão, 
incluindo oficinas mecânicas. Localizada à av. Domingos Alcino 
Dadalto, nº 174/176, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 3963


