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Jurandyr Pinheiro Filho CPF- 863.003.187-53 o candidato 
recebeu pontuação máxima, 10, por todos os conselheiros 
em todos os quesitos. Antônio Francisco Figueiró CPF- 
873.373.477-15 o candidato recebeu pontuação máxima, 
10, por todos os conselheiros em todos os quesitos. Patrícia 
Aparecida da Conceição Ladislau CPF- 096.976.097-30 a 
participante recebeu nota 9 (nove) no quesito relevância do 
trabalho desenvolvido, nota 8 (oito) no quesito idade e nota 
10 (dez) no quesito carência social. O Grupo Ela CNPJ- 
21.161.035/0001-82 Processo n°  15759/2016 recebeu 
zero em todos os quesitos em razão de não representar 
grupo referido na lei 5.388/02 em razão do parecer de 
Sara Passabon, na qual diz: “embora o projeto apresentado 
de proponente natural do município de Cachoeiro de 
Itapemirim, justificar seus diversos trabalhos e produções 
artísticas, não se adequa a esse edital, a saber: 1-Objeto- 
Será considerado Patrimônio Vivo, que detenha(m) os 
conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e 
preservação de aspectos da cultura tradicional, 2- Conceitos- 
as tradições”. Desta Forma o CRPV-CI recomenda o registro 
dos seguintes Mestre inscritos no certame 2016: Airton da 
Silva Paulo – Mestre de Capoeira; Terezinha de Jesus 
Oliveira Francisco – Mestra de bate Flecha; Joana D'Arc 
de Oliveira Mestre de Bate Flecha; Jurandyr Pinheiro 
Filho Mestre de Capoeira; Antônio Francisco Figueiró – 
Palhaço de Folia de Reis. Sem mais, encerrou-se a reunião.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de agosto de 2016.

JOANA D’ARK CAETANO  
Secretária Municipal de Cultura

VILLINEVY KOPPE ROBBI  
Representante da Secretaria Municipal de Cultura  

LIDOLFER POLONINE LIMA 
Representante do Poder Executivo Municipal

SARA PASSABON  
Representante da Cultura Popular

BRUNO FAJARDO LIMA 
Representante da Cultura Popular

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 
Representante da Cultura Popular

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – CONDECON.

No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 
na sede do PROCON Cachoeiro de Itapemirim, reuniram-se os 
conselheiros do CONDECON devidamente nomeados através de 
decretos, em primeira chamada realizada as oito horas e segunda 

chamada realizada as oito horas e quinze minutos, havendo 
quórum e estando presentes o Senhor Marcos Antônio de Oliveira 
Lacerda – Representante titular da FAMMOPOCI, Senhora 
Luciane Stefanato Negrini – Representante Suplente da Secretaria 
Municipal de Educação, Senhora Kamile Hercolano Pinheiro 
Storck, representante titular da ACISCI, Senhora Solismara de 
Oliveira Tosato Delarmelina, Representante Titular da SEMGES, 
o Senhor Lucas Lazzari Serbate, Presidente do CONDECON e a 
Secretária Adjunta do CONDECON, a Senhora Janaina Mouro 
Noé, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de 
presença. Aberta a reunião, o Sr. Lucas, agradeceu a presença de 
todos e apresentou-se como novo Presidente do CONDECON já 
que de acordo com o Regimento Interno cabe ao Coordenador 
Executivo do PROCON, a presidência do Conselho e o 
gerenciamento dos recursos destinados ao Fundo Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor. Em seguida, informou que os 
conselheiros estavam ali reunidos para deliberarem sobre a ordem 
do dia, sendo ela: 1 – Apresentação do relatório bimestral de 
atividades do CONDECON – Atividades do 3º Bimestre de 2016, 
2 – Deliberação sobre prorrogação de aditivo de contrato de 
aluguel e 3 – Informações gerais. Explicou que as despesas 
empenhadas para cada projeto referem-se aos meses de maio e 
junho de 2016 e portando são relativas à gestão do Presidente 
Rogério da Silva Athayde. Em seguida projetou no telão, com o 
auxílio do data show, o relatório bimestral e passou a descrever o 
fluxograma dos projetos e a situação de cada um deles, sendo: 
PROJETO PROCON NO DIA INTERNACIONAL DO 
CONSUMIDOR, situação encerrado, PROJETO PROCON NA 
ESCOLA, situação em execução, PROJETO PROCON 
ITINERANTE, situação em execução, PROJETO SEMANA DO 
CONSUMIDOR, situação em execução, PROJETO 
RECLAMAÇÕES ON LINE, situação não iniciado, PROJETO 
HUMANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, situação em 
execução, PROJETO PROCON NA REDE, situação não iniciado 
e PROJETO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, situação 
suspenso temporariamente. Passando a apresentar os dados de 
cada projeto disse que as etapas concluídas do PROJETO 
PROCON NA ESCOLA são: cumprido o cronograma para 
execução de palestras estabelecido com a rede municipal de ensino 
para o bimestre, informou a data de realização de cada palestra, o 
número de participantes, a avaliação das palestras realizadas pelos 
participantes. Os recursos humanos empregados para a execução 
desse projeto foram compostos pela equipe do PROCON 
Cachoeiro e os empenhos a ele alocados totalizaram o montante de 
R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). Sobre o PROJETO 
PROCON ITINERANTE, disse que as etapas concluídas são: 
cumprido o cronograma de execução, sendo realizado no Bairro 
Novo Parque nos dias 11 e 12 de maio de 2016, no Bairro Abelardo 
Machado, nos dias 18 e 19 de maio de 2016. Nas ocasiões 
acontecerem diversos atendimentos para esclarecimento de 
dúvidas e registros de reclamações bem como a distribuição de 
material educativo. Executado com grande sucesso o 1º mutirão de 
Negociação de dívidas, com instalações montadas na Praça 
Jerônimo Monteiro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim nos 
dias 15, 16, 17 e 18 de junho de 2016. Que dos atendimentos 
realizados durante o mutirão com acordo extraiu-se os seguintes 
dados: o total do saldo devedor renegociado foi de R$ 6.608.000,00 
(seis milhões e seiscentos e oito mil) e o saldo renegociado 
totalizou R$ 1.340.000,00 (Um milhão e trezentos e quarenta mil). 
Que o resultado dos atendimentos foi: 697 atendimentos com 
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acordo, 379 atendimentos sem acordo, 116 atendimentos relativos 
a OI/Telemar, 407 atendimentos realizados pela CDL, 521 
atendimentos realizados ACISCI, 50 atendimentos realizados para 
o Itaú referentes ao dia 18/06/2016 e 87 atendimentos para a 
AVISTA referente ao dia 18/06/2016. Explicou que os atendimentos 
foram realizados pelas empresas parceiras e pelos servidores do 
PROCON, informando que as empresas participantes foram: 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, 
Banco Banestes, Banco Itaú, SICOOB CREDIROCHAS, ACISCI, 
CDL, ODEBRESCHT, OI/Telemar, Dacasa, Avista, Claro/
Embratel e EDP/Escelsa. Que os recursos humanos empregados 
para a execução desse projeto foram compostos pela equipe do 
PROCON Cachoeiro, equipe do PROCON Estadual, Equipe do 
Conselho Regional de Economia, com o apoio da DATACI e OAB 
– Ordem dos Advogados do Brasil. Demonstrou todos os empenhos 
alocados a este projeto que totalizaram o montante de R$  71.156,29 
(Setenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove 
centavos). Disse que foi empenhado com recursos próprios o 
montante de R$ 1.236,04 (Um mil duzentos e trinta e seis reais e 
quatro centavos) referente ao custeio das despesas das linhas 
telefônicas instaladas na Praça Jerônimo Monteiro para o mutirão. 
Demonstrou que foi efetuado pagamento através do regimente de 
adiantamento (pronto pagamento) com recursos próprios no valor 
de R$ 721,90 (Setecentos e vinte e um reais e noventa centavos) 
referente à aquisição de cabos diversos para realização das 
instalações de informática do mutirão. O presidente salientou que 
posteriormente serão executadas algumas despesas com os 
recursos do Fundo visando compensar esses gastos realizados com 
recursos próprios e também os recursos humanos empregados em 
todos os projetos, que é sempre composto pela equipe de servidores 
do PROCON. Solicitando a palavra, a representante titular da 
SEMGES, questionou se há previsão para realização de novo 
mutirão no ano de 2017. O presidente informou que está verificando 
a disponibilidade de orçamento e que prevê a realização de, pelo 
menos, um mutirão no próximo ano ressaltando a importância 
desse trabalho. Não havendo mais comentários em seguida passou 
a apresentar os dados do PROJETO SEMANA DO CONSUMIDOR, 
que apresentou como etapa concluída a definição do cronograma e 
local de realização, que acontecerá de 12 a 15 de setembro de 2016 
na Praça Jerônimo Monteiro. O Presidente informou que durante a 
semana do consumidor será montado estrutura para instalar a 
equipe do PROCON que oferecerá atendimento personalizado 
para o esclarecimento de dúvidas e atendimento de reclamações, 
que todos os conselheiros estão convidados para acompanharem o 
trabalho da equipe, que os recursos humanos empregados para a 
execução desse projeto foram compostos pela equipe do PROCON 
Cachoeiro e que não há empenhos alocados a ele neste bimestre. 
Após passou a apresentar o PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 
ESTRUTURA FÍSICA, que apresentou as seguintes etapas 
concluídas: a instalação do ar condicionado, autorização para 
instalação de divisórias e forros e agendamento da licitação das 
instalações elétricas para o dia 30 de agosto de 2016. Disse que os 
recursos humanos foram compostos pela equipe do PROCON 
CACHOEIRO e os recursos materiais de acordo com os empenhos 
efetuados totalizaram R$ 157.073,24 (Cento e cinquenta e sete mil 
reais, setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Terminada a 
apresentação o presidente franqueou a palavra aos conselheiros 
para o esclarecimento de dúvidas e não havendo questionamentos 
como ato seguinte foi colocado em votação o relatório bimestral 
referente aos meses de maio e junho de 2016, que foi aprovado por 

todos os presentes. Seguindo a ordem do dia, o presidente passou 
a apresentar as informações necessárias para a deliberação sobre a 
prorrogação de aditivo de contrato de aluguel. Informou que como 
a licitação para a contração das instalações elétricas somente 
ocorreu no dia 30 de agosto de 2016 será necessária a prorrogação 
do contrato de locação da atual sede do PROCON, por um período 
de três meses, a partir de outubro de 2016, para que haja tempo 
hábil para que a empresa vencedora do certame conclua o serviço. 
Colocada em votação a prorrogação do aditivo do contrato de 
aluguel foi aprovada por todos os presentes. Seguindo a ordem do 
dia, assuntos gerais, o presidente lembrou que o os conselheiros 
possuem mandato de dois anos, que ele termina em dezembro de 
2016 e que é permitida a recondução, motivo pelo qual se faz 
necessário que cada conselheiro reflita, junto a a entidade por eles 
representada, sobre as indicações para os exercícios futuros. 
Cumprida a ordem do dia, o presidente franqueou a palavra aos 
conselheiros e não havendo nenhum outro tema a tratar foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por mim 
assinada, Janaina Mouro Noé, Secretária Adjunta do CONDECON 
e pelo presidente CONDECON, Lucas Lazzari Serbate.

LUCAS LAZZARI SERBATE
Presidente do CONDECON

JANAINA MOURO NOÉ
Secretária Adjunta do CONDECON

CERTAME LICITATÓRIO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão 
Municipal de Licitação, torna público a realização do certame 
licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 056/2016
Objeto: Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem 
(Sacolas Plásticas), destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Dia: 26/09/2016 - Hora: 09:00 horas.
Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º. andar – Centro, Ed. 
Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) 
Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede 
da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: www.
cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12/09/2016.

LEANDRO DA SILVA VIANA
Pregoeiro Oficial 

PORTARIA Nº 326/2016.

DISPÕE SOBRE AVERBAÇÃO DE EFETIVO TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO.


