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AVISO DE INABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PRÉDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016- MTUR.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, comunica a todos os interessados, que após consulta a Procuradoria Municipal, 
decide por inabilitar a empresa C L Costa Comercio e Serviços LTDA-ME. Comunicamos ainda a abertura do prazo legal para 
apresentação de recursos.  A íntegra do parecer jurídico, e todos os demais documentos inerentes ao processo se encontram 
disponíveis para download no seguinte endereço: https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/pp-17-
2020/41268. Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e 
presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 09 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que o CREDENCIAMENTO Nº. 
001/2020, referente a  prestação de 
serviços de autenticação, lavratura de 
escritura e outros atinentes, destinados à 
atender ao Município, com o seguinte 
resultado:  FERNANDO BRANDÃO 
COELHO VIEIRA -  CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL  TABELIONATO SEDE DA 
COMARCA DE LINHARES, no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), ROMEU 
CARIDADE COTTA – CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE 
NOTAS DO DISTRITO DE BEBEDOURO DA 
COMARCA DE LINHARES, no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) e PAULO 
TIAGO PEREIRA - CARTÓRIO DO 2º 
OFÍCIO – TABELIONATO DE NOTAS DA 
COMARCA DE LINHARES-ES, no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.17.0001

Linhares - ES, 09 de julho  de 2020. 
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

CONSERVAÇÃO
Parque Estadual Cachoeira da 

Fumaça restaura trilhas danificadas

O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça 

(PECF), localizado no município de 

Alegre, vem realizando ações de 

restauração das trilhas. Em tempos de 

distanciamento social, com as unidades 

de conservação do Estado fechadas para 

visitas, o Parque aproveita a baixa 

“Várias pedras que formavam o piso das 

trilhas naturais foram arrancadas. Outro 

local bastante danificado foi o ponto final 

da trilha adaptada para pessoas com 

dificuldade de locomoção. Esse trecho 

faz parte do projeto Trilha Cidadã. Ali, 

trechos da trilha foram erodidos e 

diversas árvores que sombreavam esse 

espaço foram derrubadas”.
Leoni Soares Contaifer - Gestor do PECF 

de atividades

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (09-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 003/2020

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 003/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 004/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 09 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 004/2020

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 004/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 09 de julho de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

CASOS DE SUCESSO
Webinar apresenta propósitos do PEIEX-ES para empresários

No último dia 30 de junho, os casos de sucesso de empresas participantes do Programa 
de Qualificação para a Exportação (PEIEX) no Espírito Santo foram o tema principal de um 
webinar realizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do 
programa Fórum+Negócios, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) e do 
Centro de Apoio aos Sindicatos (CAS). 
É imprescindível que empresas capixabas que tenham produtos e serviços com potencial 
exportador ganhem visibilidade no mercado internacional. É justamente por isso que 
oferecemos uma capacitação de qualidade, de forma gratuita, para que as empresas 
tenham condições de expandir e crescer ainda mais. Marcos Kneip - Secretário de 
Desenvolvimento citou 143 empresas e nesse segundo ciclo o nosso objetivo é capacitar 
200 empresas em 24 meses. “Queremos ver cada vez mais micro e pequenas empresas 
capixabas exportando e fortalecendo a cultura exportadora no Espírito Santo”, 
acrescentou.
Na etapa final do webinar, o representante do Fórum+Negócios da Findes, Gustavo 
Nunes Rodrigues, colocou a organização à disposição dos empresários para mais 
esclarecimentos. “Os empresários que estão no processo de exportação podem entrar 
em contato conosco para tirar todas as dúvidas em relação a certificação aduaneira”, 
finalizou. Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, promover 
encontros de integração como este favorece o desenvolvimento da cultura exportadora 
no Espírito Santo.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

SELEÇÃO
Alunas têm contos selecionados para publicação em concurso literário

O Concurso Literário “O que te Assombra Antes de Dormir” é promovido pela 
Universidade Federal de Alfenas (Unifal), de Minas Gerais. Quatro alunas da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Hosana Salles, de 
Cachoeiro de Itapemirim, foram selecionadas no Concurso Literário “O que te 
Assombra Antes de Dormir”, promovido pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), 
de Minas Gerais. A iniciativa de inscrever os alunos foi da professora de Língua 
Portuguesa Patrícia Peres Ferreira Nicolini. O resultado do concurso foi divulgado na 
última segunda-feira (06). Foram selecionadas as alunas: Emanuelly Agatha Jordão 
Machado, Maria Clara Silva Pacheco, Michelle Cristina Vianna Fiorin e Tácila Fernanda 
Barboza Ventura. "Eu já havia realizado uma oficina de leitura e produção textual de 
narrativas de terror com meus alunos do 9º ano e a maioria das produções textuais 
ficaram excelentes, por isso decidi inscrever os textos no concurso, acreditando no 
potencial deles.” 
Patrícia Peres Ferreira Nicolini - Professora
“No ano de 2019, o trabalho de leitura e produção textual com os alunos do 9º ano foi 
maravilhoso, eles se empenharam muito e colhemos bons frutos. Fico muito 
orgulhosa de minhas alunas, jovens maravilhosas que terão suas ideias e  criações 
perpetuadas na literatura”, relatou a professora.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-06-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AlimentarES promove webinar sobre alimentação saudável

O programa AlimentarES, do Governo do Estado, promove, nesta quinta-feira (09), às 19h30, 
uma webinar com o tema “Nutrição e Imunidade na Prevenção de Doenças”. A iniciativa busca a 
conscientização da população em manter uma dieta rica em nutrientes e vitaminas, como forma 
de prevenção de doenças durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A transmissão 
será feita pelo YouTube e Facebook do Incaper e também pelo Facebook da vice-governadora 
Jaqueline Moraes. A vice-governadora conversa com a especialista na área e referência nacional 
Adaliene Versaniani sobre como a alimentação saudável deve ser variada e colorida, para 
proporcionar maiores chances de ofertar alguns nutrientes essenciais, como zinco, selênio, 
manganês, cobre, ferro, magnésio, vitamina D, C, ômega 3, entre outros. A professora também 
dará dicas de preparo e formas de combinar os alimentos entre si para melhorar ainda mais o 
seu valor nutritivo e ser um apoio na prevenção de doenças que podem afetar o organismo. O 
evento conta ainda com a participação de Jaqueline Sanz, extensionista do Instituto Capixaba 
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper). A mediação será realizada pela professora Mírian Patrícia Castro Pereira Paixão, da 
Universidade Salesiano (Unisales).

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


