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Aviso de Pregão Presencial
Nº 018/2020

Proc. Nº 001672/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público que às 08h30min do dia 25 de junho de 2020, na sede da Prefeitura, realizará 
licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor preço 
por lote, EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte ou 
equiparadas, objetivando a aquisição de  materiais de construção, ferramentas 
e correlatos em atendimento às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de 
Esporte e Lazer. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura: 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. Demais informações poderão ser obtidas 
pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 hs, ou através do e-mail: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, 08 de junho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira Oficial

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado 
da habilitação, após análise dos documentos habilitatórios das empresas participantes da Tomada de Preços nº 009/2020, sendo 
consideradas HABILITADAS as empresas SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI ME e 
INABILITADA a empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA. O inteiro teor da decisão encontra-se disponível no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-9-2020/41267, aba resultados, e, estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente, bem 
como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para apresentarem contrarazões no prazo legal. Esclarecimento no mesmo 
endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 08 de junho de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 22/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0019

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 23/06/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de lavagem, lubrificantes e filtros 
para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, em atendimento as Secretarias 
Municipais.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 08/06/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 23/2020 - FMS

ID: 2020.024E0500001.01.0006

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 24/06/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa para Manutenção 
com reposição de peças no sistema de telefonia e no sistema de câmeras da Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R.221 e 233.
Dores do Rio Preto, 08/06/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 002/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 004/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 002/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 004/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 08 de junho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 003/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 003/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 08 de junho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Nº 0015/2020

SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina/NREC, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as 
leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 
2458-R/10, por sistema eletrônico es-
compras. O Edital está disponível no 
S i s t e m a  “ S I G A ” 
www.compras.es.gov.br  para a 
licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0015/2020

PROC.2020-WK0TX
Objeto: Contratação de Prestação de 
Serviço de Home Care 24 Horas, Para 
Atender Mandado Judicial da SRSC Nº. 
0017040-47.2016.8.08.0030 Em Favor 
De N.M.V.D
Início de acolhimento das propostas: à 
partir das 10:00 horas do dia 09/06/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
22/06/2020 às  08:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:00 
horas do dia 22/06/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  08 de Junho de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

ARQUIVO PÚBLICO
4ª Semana Nacional de Arquivos 

promove lives sobre temas da 
História e Arquivologia

Começa hoje (08) e vai até 14 de junho 
a “4ª Semana Nacional de Arquivos”, 
que tem a coordenação do Arquivo 
Nacional  e promove at iv idades 
acadêmicas e culturais nas instituições 
arquivísticas de todo o País. Devido às 
recomendações de distanciamento 
social por causa da pandemia do novo 
C o r o n a v í r u s  ( C o v i d - 1 9 ) ,  a 
programação, este ano, será toda on-
line.
No Espírito Santo, o evento “Temas 
para a Arquivologia e História em 
tempos de Pandemia”, realizado em 
parceria entre o Arquivo Público do 
Estado do Espírito Santo (APEES) e o 
Departamento de Arquivologia da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), promoverá diferentes debates 
no formato de lives.

Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (08-06-2020) - 
Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PRIMEIRO TRIMESTRE 2020
IJSN e Setur divulgam resultados da Economia do Turismo capixaba

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Secretaria de Turismo (Setur) apresentaram, na última quinta-feira (04), em live no YouTube, a 
atualização dos indicadores da Economia do Turismo relativos ao 1º trimestre de 2020. Os dados estão disponíveis em um painel interativo que 
possibilita a análise dos impactos enfrentados pelo setor em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). No Espírito Santo, 178 mil 
pessoas trabalham nas Atividades Características do Turismo (ACT's), com um rendimento médio real de R$ 1.822,24, totalizando R$ 317 milhões de 
massa de rendimento. Este grupo representa 9,4% do total de pessoas ocupadas no Estado no primeiro trimestre de 2020, próximo à média nacional, de 
9,3%. Comparando com os demais estados, o Espírito Santo ocupa a 9ª posição no ranking dentre as unidades da federação com maior participação. 
“Este é um produto inovador e único no país. O Espírito Santo mais uma vez sai na frente entre as unidades da federação com esse produto que 
possibilita aos gestores da área do turismo - estaduais e municipais - e da iniciativa privada o monitoramento, planejamento e desenvolvimento de 
ações voltadas às atividades características do turismo com base em evidências científicas.” Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN.
A maioria destes trabalhadores atua no setor de alimentação e transporte, concentrando quase 85% dos ocupados no segmento turismo. A maior 
formalidade das relações de trabalho aparece no setor de alimentação, seguida por transporte, atividades culturais e desportivas e alojamento. De 
acordo com o documento do IJSN, que tem como base a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, no 1º trimestre de 2020, as atividades turísticas 
no Estado registraram variação negativa de -12,8% na comparação ao trimestre anterior. Lira pontuou que este é um primeiro trimestre de exposição 
dos impactos da pandemia da Covid-19 sobre o setor. “Os resultados possibilitam diagnosticarmos os problemas para pensarmos conjuntamente o 
desenvolvimento de soluções e medidas mitigadoras para o período da pandemia e pós-pandemia”, completou.
“A queda da atividade turística em março por conta da pandemia e da necessidade de distanciamento social está confirmada com estes números que 
não são diferentes quando observamos a própria região Sudeste, onde estão concentrados os principais estados geradores de fluxo turístico no país”, 
afirmou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.
Vínhamos em um cenário de crescimento do setor. Estamos trabalhando junto às instituições que compõem o setor, secretarias municipais e instâncias 
de governança no sentido de criar ações de retomada da economia do turismo capixaba e já contamos com importantes apoios do Sebrae e Senar para 
que estas ações a curto, médio e longo prazos possibilitem a retomada do setor. Dorval Uliana - Secretário de Turismo

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

INFRAESTRUTURA
Lacen/ES: novos equipamentos para testes ultrarrápidos de Covid-19

Desde a última quinta-feira (04), o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ ES) aumentou sua capacidade de 
processamento em cerca de 600 a 700 amostras com a chegada e instalação de seis equipamentos VERI-Q, fabricados pela empresa 
ABBOTT. Esses equipamentos possuem um sistema confirmatório rápido e compacto de identificação do SARS-COV-2 (novo 
Coronavírus) pela metodologia de RT-qPCR e serão destinados às testagens de pacientes internados em hospitais de referências, 
aguardando confirmação da Covid-19. Também serão usados em amostras de pacientes internados em Pronto Atendimentos, visando 
a uma maior disponibilidade de leitos na rede, bem como na investigação 60-70% no quantitativo processado.
Esse aumento no processamento irá contribuir com o esforço e com a dedicação de nossos servidores, em especial às equipes da 
triagem e do setor de biologia molecular, que têm se dedicado de forma incansável e exemplar à garantia do diagnóstico da doença. A 
equipe se esmera ao manter ininterrupto o processamento mesmo durante o desabastecimento de kits de extração automatizada, por 
meio de um esforço combinado de extração manual de RNA.
Rodrigo Rodrigues - Coordenador do Lacen/ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

Leilão – Extrajudicial
Edital de Leilão Público  

O CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MAR DE ESPANHA (“CONDOMÍNIO”), ora 
em implantação na Av. Santa Leopoldina, nº 550, Itaparica, Vila Velha – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob n.º 
13.821.330/0001-90, por meio da sua COMISSÃO DE REPRESENTANTES, integrada pelos condôminos ao final 
identificados, torna público que realizará LEILÃO EXTRAJUDICIAL para a venda do bem imóvel representado pela cota 
correspondente dos apartamentos  n.º 1304 e 1502 (ambos da Torre Valência) e do referido condomínio, com direitos 
e sub-rogações previstos na CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO mencionado. As características dos bens ora levados 
a LEILÃO estão adiante descritas. O Leilão será realizado de acordo com a sistemática prevista na Lei nº 4.591/64 e 
no Decreto nº 21.981/32, e será procedido pelo Leiloeiro Público Oficial Sr. ALEXANDRE BUAIZ NETO, com escritório 
na Rodovia do Sol KM 29,5, Praia do Sol, Guarapari/ES, TEL: (27) 3322-9999, site www.buaizleiloes.com.br e e-mail 
jurídico@buaiz.com.br, na data, hora, sítio e sob as condições adiante descritas: 

PRIMEIRO LEILÃO: 19/06/2020 (sexta-feira), às 16h (dezesseis horas). LOCAL DO LEILÃO: leilão será realizado por 
meio exclusivamente ELETRÔNICO, no portal www.buaizleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO BEM E CONDIÇÕES FINANCEIRAS:
1. Apartamento 1304 (mil trezentos e quatro) Torre Valência com área total de 59,00 m², 02 quartos, sendo 01 
suíte, com e possuindo uma vaga de garagem, do Edifício Mar de Espanha, localizado na Av. Santa Leopoldina, nº 550, 
Itaparica, Vila Velha – Espírito Santo.
- Valor de Primeiro Leilão: R$ 445.841,01 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
um centavo).

2. Apartamento 1502 (mil quinhentos e dois) Torre Valência com área total de 59,00 m², 02 quartos, sendo 01 
suíte, com e possuindo uma vaga de garagem, do Edifício Mar de Espanha, localizado na Av. Santa Leopoldina, nº 550, 
Itaparica, Vila Velha – Espírito Santo.
- Valor de Primeiro Leilão: R$ 551,640,53 (Quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta 
e três centavos).

Para questões não descritas neste edital, prevalecem os termos da Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações imobiliárias.

Imagens e mais informações em: www.buaizleiloes.com.br
Comissão de Representantes – Edifício Mar de Espanha.


