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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.

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 04/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0020
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
07/07/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de empresa para a reforma do edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 10/06/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

011/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:00 horas do dia 
25/06/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Medicamento para atender Farmácia 
Básica, a pedido da SEMUS. Proc. 1591/2020. Local de realização: www.bll.org.br. O 
edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados 
através do site: www.ibiracu.es.gov.br. 
ID: 2020.030E0500001.02.0008

Luana Guasti
Pregoeira

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 021/2019

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada, para concessão de à título 
oneroso da exploração do sistema de 
Estacionamento Rotativo em vias e 
logradouros públicos, para veículos 
automotores e similares, neste Município.
O Município de Linhares-ES, através da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social, torna público para 
conhecimento dos interessados, que 
consubstanc iado no parecer  da 
Procuradoria Administrativa, REVOGO o 
procedimento licitatório, referente ao 
Edital de Concorrência Nº 021/2019.

Linhares - ES, 10 de junho de 2020.
Jones da Silva de Freitas Mattos

Secretário Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social

RECUPERAÇÃO
Rodovia Bom Jesus do Norte tem 70% das obras 

concluídas
O motorista que trafega pelo sul do Estado terá um 
deslocamento mais seguro e confortável na rodovia que se 
estende da BR-101, na altura de Mimoso do Sul, a Bom Jesus 
do Norte, na divisa com o Rio de Janeiro. O trecho da ES-297, de 
aproximadamente 46 quilômetros, está passando por 
intervenções de recuperação. Com 70% das obras concluídas, 
a previsão é que o Departamento de Edificações e de Rodovias 
(DER-ES) conclua o trabalho até setembro.
Trata-se de uma importante obra não só para a região sul, mas 
para todo o Estado, principalmente se considerarmos o aspecto 
da integração com o norte do Rio de Janeiro. Era uma obra 
muito aguardada pela população.
Luiz Cesar Maretto Coura
Diretor-presidentedo DER-ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 08 de julho de 2020
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 
008/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
especializada para executar  as obras de 
construção de capela mortuária no Bairro 
Canivete, neste Município. O edital e seus 
anexos estarão à disposição no site oficial 
do Município, no endereço eletrônico  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal mediante o pagamento de taxa 
de R$ 10,00 (dez reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0002

Linhares-ES, 10 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação na 09 de julho de 2020,
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 
009/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a Contratação de empresa 
espec ia l i zada para executar   as 
adequações nas instalações de prevenção 
e combate a incêndio do CEIM Olga Bortot 
Molina, no Bairro Canivete, neste 
Município. O edital e seus anexos estarão 
à disposição no site oficial do Município, no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal mediante o pagamento de taxa 
de R$ 10,00 (dez reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0013

Linhares-ES, 10 de junho de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

COMUNICADO
Considerando a necessidade de se 
procede com a pesquisa de preços para 
formalização de contratação emergencial 
com vistas à execução dos serviços de 
limpeza pública urbana, neste Município.
Cons iderando as  recomendações 
proferidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, bem como pelo 
ministério Público de Contas do Estado do 
Espírito Santo, no sentido de se proceder 
com ampla pesquisa de mercado quando 
da formal ização de contratações 
emergenciais, em especial as para 
execução dos serviços de coleta, varrição 
e destinação final de resíduos.
C o n s i d e r a n d o  o  c o n s t a n t e 
aperfeiçoamento realizado pelo Município 
de Linhares no que diz respeito a obtenção 
de propostas mais vantantajosas, de 
m o d o  a  g a r a n t i r  o s  p r i n c í p i o s 
constitucionais consagrados no art. 37 da 
CF/88, em especial o da eficiência, bem 
como infraconstitucionais, consagrados 
no art. 3º, da Lei nº. 8666/93, em especial 
o da vantajosidade, objetivando-se a 
consecução do interesse Público.
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica determinado para o 
dia 23/06/2020 às 14:00 horas, na 
sala de reuniões desta Comissão, situada 
a Avenida Augusto Pestana, nº 790, 
Centro, Linhares-ES, a realização da 
sessão pública para obtenção de cotação 
de preço de mercado, com a finalidade de 
formalização de contratação emergencial, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias com 
vistas à execução dos serviços de limpeza 
pública urbana.
Insta esclarecer que na data aventada, a 
Comissão Permanente de Licitações e 
Contratos do Município de Linhares 
receberá tão somente as cotações de 
preço das empresas interessadas na 
prestação dos serviços, nos moldes dos 
documentos técnicos disponibilizados pela 
S E M O B / S E M S U .  C ó d .  C i d a d E S 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.09.0003

Linhares-ES, 10 de junho de 2.020
Kátia Cilene dos Santos Félix

 Presidente da CPL

TURISMO
Governador pede adequação do turismo às normas sanitárias

"Vivemos um momento de ansiedade e o turismo talvez seja o setor mais afetado. O turismo vive da 
movimentação das pessoas, do conhecimento de locais novos, de eventos e vive da presença nos 
hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Talvez seja o setor mais impactado pela não aglomeração."
Renato Casagrande – Governador
O governador do Estado, Renato Casagrande, em solenidade virtual, na tarde de (09/06), convidou 
toda a cadeia produtiva do turismo a aderir aos protocolos sanitários de enfrentamento ao novo 
Coronavírus (Covid -19) e a colaborarem na estruturação do Plano de Retomada da Economia do 
Turismo, elaborado pela Secretaria de Turismo (Setur). A adoção dos protocolos específicos de 15 
atividades que compõem o segmento econômico do turismo é o primeiro passo para ação de retomada. 
Casagrande destacou a necessidade de amparo à cadeia produtiva do turismo por sua vulnerabilidade 
aos efeitos econômicos da pandemia.
O governador falou ainda das ações do Governo do Estado para diminuir o impacto sobre o setor. “Tudo 
o que necessitamos fazer hoje é contrário ao crescimento do turismo. Qualquer ação nossa que pode 
dar perspectiva de retomada do turismo, com muita segurança, é muito importante. Neste momento 
temos que apoiar as pessoas e as empresas para quando for autorizada a retomada. Estamos com 
linhas de crédito que muitas empresas do turismo estão acessando", disse.
Os protocolos sanitários, divulgados na última semana pelo Ministério do Turismo, são validados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e reúnem requisitos básicos do selo “Turismo 
Responsável – Limpo e seguro” que será utilizado em todo o Brasil. O objetivo é auxiliar o turista na 
busca de estabelecimentos que assegurem o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza para 
prevenção à Covid -19. Hotéis e hostels, agências de turismo, empresas de ônibus ou vans, empresas 
de organização de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, 
bares e similares, parques aquáticos, locadoras de veículos e guias de turismo fazem parte da lista de 
segmentos que já têm protocolos recomendatórios. "É de fundamental importância que as empresas 
ligadas ao setor desde já se adequem a estas normas determinadas pelas autoridades sanitárias 
treinem sua mão de obra, organizem as instalações de acordo como está determinado." Dorval Uliana 
Secretário de Turismo
RETOMADA - No pronunciamento, o governador convidou os representantes do turismo capixaba que 
compõem o Conselho Estadual de Turismo (Contures) que participem da estruturação das ações 
planejadas pela Secretaria de Turismo (Setur) para retomada da economia do Espírito Santo. O plano é 
composto por ações de curto, médio e longo prazo e conta com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). 
“Contamos com apoio destes importantes parceiros para promoção do destino Espírito Santo e um 
trabalho com foco no turismo regional apoiando e fortalecendo o agroturismo, um grande ativo 
capixaba, que certamente será um dos grandes setores que contribuirá na retomada do segmento”, 
apontou o secretário Dorval Uliana.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


