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EXTRATO DE CONTRATO - 2° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 96/2019. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo 
CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: NAZCA ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 10.591.518/0001-09. ENDEREÇO:Rua Francisco 
Antônio Lucio, s/n, Santa Terzinha, Muniz Freire - CEP:29.380-000. OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar a 
Cláusula 6ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 1752 de 13 de Maio de 2020. PRAZO PRORROGADO: Fica prorrogado 
o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços n° 96/2019, para o dia 30 de Setembro de 2020. DATA 
DA ASSINATURA: 14 de Maio de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, considerando os problemas relacionados aos sistemas de informática desta 
municipalidade devidamente relatados nos autos do processo licitatório em epigrafe, comunica a suspensão da licitação, na 
modalidade “Pregão Presencial”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O 
PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016- MTUR.” Informações 
adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 14 de maio de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

- 1ª PRORROGAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL

 N.º 16/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0014

O Município de Dores do Rio Preto- ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, com abertura para o dia 13/05/2020, às 09:00 horas, restou DESERTO NO LOTE Nº 02 e publica 
a sua  com nova abertura para o dia 28/05/2020 às 13:00 horas. Objeto: Aquisição PRORROGAÇÃO DE PRAZO
de máquinas e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.
Os critérios para a abertura e julgamento da Documentação e Propostas, serão os mesmos constantes do Edital de 
Pregão Presencial nº 16/2020 -  Edital disponível no endereço eletrônico www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 14/05/2020

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING MOXUARA

A SER REALIZADA EM 25/05/2020
Ficam convidados todos os condôminos proprietários das lojas comerciais do Shopping Moxuara, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio do Shopping Moxuara, na data de 25 de maio de 2020, às 09h30min 
em primeira convocação e às 10h00min em segunda e última convocação, na sala de reunião 01, na administração do 
Shopping Moxuara, situado no Piso L2, Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica/ES, CEP 29145-910, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I)  Apreciação e aprovação das contas da administração do exercício do ano de 2019, referente ao Shopping Moxuara;
II) Apresentação e aprovação da composição orçamentária proposta para o ano de 2020, referente ao Shopping 
Moxuara;
III)  Apreciação e aprovação da apólice de seguro de incêndio contratada pela Síndica;
IV)  Votação para eleição de Síndico do Condomínio do Shopping Moxuara;
V)  Votação para eleição de Subsíndico e Membros do Conselho Fiscal do Condomínio do Shopping Moxuara.

Cariacica/ES, 15 de maio de 2020.

SC2 ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS E ESTACIONAMENTOS LTDA
Administração do Shopping Moxuara

IMPERDÍVEL
Sinfônica do Espírito Santo e Clube Big Beatles juntos em live solidária

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) se junta ao Clube Big Beatles e convidados para 
uma Live Solidária, no próximo sábado (16), a partir das 17 horas. A transmissão, ao vivo, terá 
duas horas de música e solidariedade. Com a realização das Secretarias da Cultura (Secult) e de 
Direitos Humanos
(Sedh), a ação tem a parceria do programa ES Solidário, do Governo do Estado e da TV 
Educativa do Espírito Santo.
A live será transmitida pela internet nos canais oficiais do Governo do Estado, da Orquestra 
Sinfônica do Espírito Santo e do Clube Big Beatles. E na TV Aberta e a cabo pela TVE-ES, pelos 
canais 2.1 (aberta), 15 (Net) e 05 (RCA). Na programação, a Orquestra Sinfônica do Espírito 
Santo, em formato reduzido, o Clube Big Beatles e os convidados especiais Ivans Lins, Amaro 
Lima, Flávio Venturini, Andreas Kisser, André Prando e Edgard Scandurra, tudo isso seguindo 
normas rígidas de distanciamento social e todos os protocolos recomendados pelas autoridades 
sanitárias. 
Durante as duas horas de transmissão, a live contará com apresentação de Edu Henning, a 
participação dos artistas, entidades e apoiadores, além da regência do Maestro da Oses Helder 
Trefzger.
Acesse o ES Solidário https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Governo coordena ação integrada de fiscalização de comércios

Na manhã da última segunda-feira (11), teve início a fase II da Operação Covid-19, 

organizada pelo Governo do Estado, com o objetivo de conscientizar a população dos 

municípios da Grande Vitória quanto à necessidade da adoção de ações de proteção, 

distanciamento social, bem como de medidas de respeito às diretrizes publicadas 

acerca da abertura gradual do comércio, em meio à pandemia.
Na operação, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, representadas por integrantes 

do 1º e 6º Batalhão, juntamente com agentes dos poderes públicos municipais, 

realizaram várias atividades coordenadas, integradas e planejadas, compostas de 

abordagens específicas em comércios. O objetivo das ações foi orientar os 

proprietários sobre a importância do uso de máscaras, da necessidade do controle de 

público no interior dos estabelecimentos, além da relevância da higienização dos 

clientes.
Os militares e fiscais municipais também deram sugestões e recomendações para que 

sejam evitadas aglomerações de público. As ações de conscientização da população 

tiveram início ainda no mês de março, com a adoção das primeiras medidas criadas 

pelo Governo do Estado logo no começo da pandemia e foram realizadas de maneira 

intensa e abrangente, focadas em abordagens à população em ruas, calçadões, 

praças, feiras e comércio, tanto pelas prefeituras municipais quanto pelo Corpo de 

Bombeiros Militar.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

JUROS MENORES
Banestes reduz juros do parcelamento da fatura do cartão de crédito

O Banestes baixou os juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes 
Visa. As taxas são a partir de 2,25% ao mês, levando-se em conta o relacionamento do cliente com o 
Banco. As novas condições são válidas para clientes que não possuem valores no rotativo de faturas 
anteriores e que tiverem o fechamento da fatura a partir do dia 08 de maio. "Podem ter acesso todos 
os clientes pessoa física, que estão com o pagamento em dia e tiveram algum imprevisto, 
principalmente nesse período que vivemos. É mais uma ação do Banestes para dar fôlego ao nosso 
correntista.”
Marcos Vinícius Nunes Montes
Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos
INFORMAÇÕES:
Os clientes podem consultar as propostas de parcelamento na própria fatura dos cartões, no 
Banestes Internet Banking, nos caixas eletrônicos, no App Banestes (disponível somente para 
Banescard), na Central de Atendimento do Cliente Banescard e na Central de Atendimento Banestes 
Visa.
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-05-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


