
Cachoeiro de Itapemirim (ES), terça-feira, 08 de novembro de  2016                                       DOM nº 5215 Página 20

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

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

COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM através da Secretaria Municipal de Obras 
autorizou o reinício da obra de infraestrutura (contenção, drenagem 
e pavimentação) das ruas: José Moreira filho, Maria Firmina 
Santana, Marcos Antônio da Silva, João Salaroli, Projetada 
3, José Caetano da Silva, Antônio Maria Rosa, Enis Paulo da 
Silva, Marques Gonçalves, Alcides dos Santos, avenida Antônio 
Alves e beco público, bairro são lucas, Cachoeiro de Itapemirim 
– ES, conforme Contrato nº 213/2014, executada pela DUTO 
ENGENHARIA LTDA., a partir do dia 08/11/2016.

GILVANDRO GAVA
Secretário Municipal de Obras

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E 
G E S TÃ O  E S T R AT É G I C A

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

CONSUMIDOR – CONDECON.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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: a Senhora Luciane Stefanato Negrini 
– representante suplente da Secretaria Municipal de Educação, 
Senhora Kamile Hercolano Pinheiro Storck, representante titular 
da ACISCI, Senhor Rogério Ribeiro do Carmo – representante 
titular da Agersa, Senhora Maria Modolo Silva Martins -  
representante titular da Secretaria Municipal de Fazenda, Senhor 
Josué de Castro Correa – representante suplente da Secretaria 
Municipal de Agricultura,  Senhor Rogério da Silva Athayde – 
Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor e Presidente do 
CONDECON e os servidores lotados na coordenadoria Executiva 
de Defesa do Consumidor, a Senhora Janaina Mouro Noé, 
secretária-adjunta do CONDECON,  o Senhor Ricardo da Silva 
Fonseca, Secretário geral do CONDECON e o Senhor Lucas 
Lazzari Serbate, Consultor Interno. Aberta a reunião, o presidente 
agradeceu a presença de todos e informou que os conselheiros 
estavam ali reunidos para deliberarem sobre a ordem do dia: 1- 
Apresentação do relatório bimestral de atividades do CONDECON 
– Atividades  do 4º Bimestre de 2016,  2- Deliberação sobre 
indicação de conselheiros para o biênio que se inicia em janeiro de 
2017. 3- Informações gerais. Na sequência deu início a apresentação 
do relatório bimestral de atividades,  projetando o relatório no 
telão através do data show, explicando o fluxograma dos projetos,   
descrevendo 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 
unificado ao PROCON ITINERANTE; PROJETO PROCON NA 
REDE: situação cancelado, PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 
ESTRUTURA FÍSICA: situação em execução; PROJETO 
PROCON INFORMATIZADO: situação cancelado e PROJETO 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, situação cancelado a partir 
do 5º bimestre. Passando a apresentar os dados de cada projeto 
disse que as etapas concluídas da FICHA 2 - 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 informando que não há empenhos efetuados neste 
bimestre e ele alocados. Sobre a FICHA 3 - PROJETO PROCON 
ITINERANTE, disse que as etapas concluídas são:  foi realizado 
no dia 16 de julho de 2016, atendendo a pedido da Pastoral da 
Saúde,  com instalações montadas na Igreja Catedral de São Pedro, 
no qual foram realizados diversos atendimentos para 
esclarecimentos de dúvidas, registros de reclamações e distribuição 
de material educativo. Os recursos humanos empregados para a 
execução desse projeto foram compostos pela equipe do PROCON 
Cachoeiro e não houve empenhos efetuados neste bimestre. Em 
seguida passou a apresentar a FICHA 4 – PROJETO SEMANA 
DO CONSUMIDOR, informando que considerando que os 
serviços que serão oferecidos durante a semana do consumidor, 
são os mesmos ofertados pelo projeto PROCON ITINERANTE, 
decidiu-se unificar esses projetos, alocando-se as despesas e os 
resultados ao PROJETO PROCON ITINERANTE a partir do 4º. 
Bimestre de 2016.  Em seguida apresentou a FICHA 5 – PROJETO 
PROCON NA REDE, informando que o projeto foi iniciado 
através dos procedimentos descritos nos processos administrativos 
números 4318/2016 e 35230/2015, porém sua execução foi adiada 
para o exercício de 2017 devido a realocação do orçamento do ano 
de 2016 para a execução dos projetos PROCON ITINERANTE e 
HUMANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA. Após apresentou a 
FICHA 6 – PROJETO HUMANIZAÇÃO DA ESTRUTURA 
FÍSICA, que aguarda conclusão dos procedimentos realizados 
para contratação de instalações elétricas, forros, divisórias e 
persianas para o agendamento da data da mudança. Disse que os 
recursos humanos foram compostos pela equipe do PROCON 
CACHOEIRO e os recursos materiais de acordo com os empenhos 
efetuados totalizaram R$ 20.155,20 (Vinte mil, cento e cinquenta 
e cinco reais e vinte centavos), informando detalhadamente todos 
os empenhos que compõem este valor e que os valores descritos 
referem-se somente a empenhos efetuados no bimestre, que não 
são pagamentos efetuados. O presidente salientou que 
posteriormente serão executadas algumas despesas com os 
recursos do Fundo visando compensar todos os recursos humanos 
empregados em todos os projetos, que é sempre composto pela 
equipe de servidores do PROCON. Na sequência apresentou a 
FICHA 7 – PROJETO PROCON INFORMATIZADO, informando 
que ele foi iniciado através dos procedimentos descritos no 
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processo administrativo número 4318/2016 e 35230/2015, porém 
sua execução foi adiada para o exercício de 2017 devido a 
realocação do orçamento 2016 para a execução dos projetos 
PROCON ITINERANTE e HUMANIZAÇÃO DA ESTRUTURA 
FÍSICA. Passando para a FICHA 8 – PROJETO TREINAMENTO 
E CAPACITAÇÃO, informou que o projeto permaneceu suspenso 
durante o terceiro e quarto bimestre de 2016 para a contratação de 
treinamentos, sendo realizada apenas a contratação da assinatura 
do Jornal a Gazeta. Devido a realocação do orçamento sua 
execução foi cancelada a partir do 5º bimestre. Os recursos 
humanos empregados para a execução desse projeto foram 
compostos pela equipe do PROCON Cachoeiro informando que o 
total empenhado no bimestre foi de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) e que o empenho número 22000170/2016 em 
favor de SA AGAZETA Jornal, apresentado no relatório de 
atividades do 2º bimestre de 2016 foi anulado. Frisou mais uma 
vez que os valores apresentados referem-se somente a empenhos 
realizados e não a pagamentos. 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 que foi 
aprovado por todos os presentes e será consubstanciado na 
Resolução 010/2016, que será devidamente publicada no diário 
oficial do município.  Seguindo a ordem do dia, o presidente 
passou para o item 2 da pauta: Deliberação sobre indicação de 
conselheiros para o biênio que se inicia em janeiro de 2017, disse 
que se faz necessário a indicação de nomes para compor o 
CONDECON no biênio 2017/2018 e que é permitida a recondução,  
sugeriu a data de 27 de novembro de 2016 como data final para a 
apresentação das indicações.  Colocada a data limite para entrega 
dos nomes em votação todos concordaram, exceto a representante 
da Secretaria de Educação que preferiu se abster. Assim, foi 
esclarecido que todas as entidades com representatividade no 
Conselho serão informadas através de correspondência, que 
deverão apresentar suas indicações até o dia 27 de novembro de 
2016. Seguindo a ordem do dia, assuntos gerais: o Presidente 
informou que foi constatada a necessidade de corrigir alguns erros 
de digitação nas publicações dos organogramas de projetos, 
conforme demonstrado a seguir: a Resolução 009/2015, de 22 de 
dezembro de 2015, no organograma dos projetos, FICHA 5, na 
qual lê-se: “RECLAMAÇÕES ON LINE”, leia-se: “PROCON 
NA REDE”.  A Resolução 009/2015, de 22 de dezembro de 2015, 
no organograma dos projetos, FICHA 7, na qual lê-se: “PROCON 
NA REDE”, leia-se: “PROCON INFORMATIZADO”.  A 
resolução 005/2016, de 28 de abril de 2016, na apresentação dos 
status dos programas/projetos, FICHA 5, na qual lê-se, 
“RECLAMAÇÕES ON LINE”, leia-se: “PROCON NA REDE”. 
A Resolução 005/2016, de 28 de abril de 2016, na apresentação 
dos status dos programas/projetos, FICHA 7, na qual lê-se: 
“PROCON NA REDE”, leia-se: “PROCON INFORMATIZADO”.     
A Resolução 006/2016, de 23 de junho de 2016, na apresentação 
dos status dos programas/projetos, FICHA 5, na qual lê-se:, 

“RECLAMAÇÕES ON LINE”, leia-se: “PROCON NA REDE”. 
A Resolução 006/2016, de 23 de junho de 2016, na apresentação 
dos status dos programas/projetos, FICHA 7, na qual lê-se, 
“PROCON NA REDE”, leia-se: “PROCON INFORMATIZADO”. 
A Resolução 007/2016, de 01 de setembro de 2016, no portfólio de 
projetos do CONDECON, organograma de projetos, FICHA 5,  na 
qual lê-se, “RECLAMAÇÕES ON LINE”, leia-se: “PROCON 
NA REDE”. A Resolução 007/2016 de 01 de setembro de 2016, no 
portfólio de projetos do CONDECON, organograma de projetos, 
FICHA 7, na qual lê-se, “PROCON NA REDE”, leia-se: 
“PROCON INFORMATIZADO”. Após ler e explicar todas as 
correções o presidente frisou que elas serão consubstanciadas em 
uma única resolução, a de número 009/2016.  Não havendo mais 
questionamentos e 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, Ricardo Silva Fonseca, 
Secretário geral do CONDECON e pelo presidente 
CONDECON, Rogério da Silva Athayde.

ROGÉRIO DA SILVA  ATHAYDE
Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor

RICARDO SILVA FONSECA
Secretário geral do CONDECON

A G E R S A

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 052/2016

Ano Processo 2016

Nº Processo 1290013 (Protocolo AGERSA n°. 37151/2016)

Objeto Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de lixo

Elemento de Despesa 33903000000

Subelemento 33903099000

Valor R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).

Contratante
AGERSA – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ Contratante 03.311.730/0001-00

Contratado Encopel Comércio de Embalagens Ltda EPP

CNPJ Contratado 31.466.170/0001-90

Fundamento Legal Lei 8.666/1993, Art. 24, II

FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente


