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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, e o CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WAVE ITAPOÃ 
(“CONDOMÍNIO”), ora em implantação na Rua Porto Alegre, s/nº 11, 12, 13, 14 e 20 - Itapoã, Vila Velha – Espírito 
Santo, inscrito no CNPJ sob n.º 14.804.290/0001-30, por meio de suas COMISSÕES DE REPRESENTANTES, 
integrada pelos Condôminos, tornam público que realizarão LEILÃO EXTRAJUDICIAL para a venda dos bens imóveis 
representados pela cota correspondente dos Apartamentos n.º 1304 e 1502 da Torre Valência (Ed. Mar de Espanha) e 
Apartamento 1406 Torre Sul – Ed. Wave Itapoã, dos referidos Condomínios, com direitos e sub-rogações previstos na 
CONVENÇÃO DOS CONDOMÍNIOS mencionados. 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: juridico@buaiz.com.br, na 
data, hora, sítio e nas condições adiante descritas:
UNIDADES DO ED. MAR DE ESPANHA - SEGUNDO LEILÃO: 21/07/2020 (sexta-feira), às 16h.
UNIDADE DO ED. WAVE ITAPUÃ - PRIMEIRO LEILÃO: 21/07/2020 (sexta-feira), às 16h10. SEGUNDO LEILÃO: 
21/07/2020 (sexta-feira) às 16h20.
Os Leilões serão realizados 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 mínimo para lance em Segundo Leilão: R$ 206.500,00.
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 mínimo para lance em Segundo Leilão: R$ 288.243,14.
3. Apartamento 1406 (mil quatrocentos e seis) Torre Sul – Ed. Wave Itapoã, com Área total de 37,17m², sendo: 01 
vaga de garagem, 1(uma) varanda, sala estar/jantar, (um) quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, localizado na Rua 
Porto Alegre – nº 85 – Itapoã – Vila Velha/ES.
- O valor mínimo para lance em Primeiro Leilão será de R$ 330.237,30. - O valor mínimo para lance em Segundo Leilão 
será de R$ 170.943,45.
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.

Comissão de Representantes – Wave Itapoã.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000097/2020. TIPO DO CONTRATO: Fornecimento de Materiais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Jerônimo Monteiro-ES. CNPJ: 27.165.653/0001-87. CONTRATADA(O): San Marino Ônibus Ltda. CNPJ OU CPF: 
93.785.822/0001-06. ENDEREÇO: Rua Irmão Gildo Schiavo, 110 - Ana Rech - Caxias do Sul - RS - CEP: 95058510. OBJETO:O objeto 
do presente Contrato é a Contratação de empresa através de adesão de ata de registro de preços nº 011/2019 oriunda do pregão 
eletrônico nº 11/2019 (SRP) realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme documentações 
acostadas em anexo pela Secretaria solicitante, objetivando a aquisição de 01 (um) ônibus rural escolar para atendimento ao transporte 
escolar municipal, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), conforme especificações contidas no Processo Administrativo n° 
2086/2020.  VALOR TOTAL: R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesas 
decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da CONTRATANTE, para 
o exercício de 2020, na classificação abaixo: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - PROGRAMAS, CONVÊNIOS E 
REC.NÃO VINCULADOS DA EDUCAÇÃO 1.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER AO 
TRANSPORTE ESCOLA 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA – 0000471 FONTE DE RECURSOS - 
1124000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE VIGÊNCIA: 14 de julho de 2020 a 14 de julho de 2021. DATA 
DA ASSINATURA: 14 de julho de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019, NO 
SISTEMA DE RP, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

REF. PROCESSO PMJM Nº 2086/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, torna público adesão à Ata de Registro de Preços n° 011/2019, originada do pregão eletrônico nº 
11/2019 (SRP), realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, referente contratação de empresa 
objetivando fornecimento de 01(um) Ônibus Rural Escolar – ORE 1 (4X4) (lote 03 da referida ata) para melhor atendimento as 
atividades escolares da Secretaria de Educação deste Município.  Empresa: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA Valor Total: R$ 274.000,00 
(Duzentos e setenta e quatro mil reais).Jerônimo Monteiro-ES, 14 de julho de 2020.

NARA DE BASTOS NEVES
Chefe do Setor de Compras da PMJM Interina

Ratifico o ato de Adesão à Ata de registro de preços nº 011/2019, originada do pregão eletrônico nº 11/2019 (SRP), realizado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE. Jerônimo Monteiro-ES, 14 de julho de 2020.

SERGIO FARIAS FONSECA 
Prefeito Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS - RETIFICADO.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna pública a reabertura da licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS 
RESPECTIVOS SETORES, BEM COMO NOVAS INSTALAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO.” DATA DE REABERTURA: 29/07/2020. 
HORÁRIO DE REABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE REABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-
ES. A integra do Edital Retificado se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br. Informações 
adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 15 de julho de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

CADEIA PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO
Consórcio garante investimento de R$ 40 milhões em petróleo e gás

O Espírito Santo, terceiro maior produtor de petróleo no País, avança também na geração de negócios
da indústria do petróleo e gás. Um consórcio formado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes) e pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai financiar cerca de R$ 40 
milhões para a Imetame Energia, de Aracruz, empresa do Grupo Imetame, que tem construído uma 
atuação diversificada em vários segmentos sinérgicos e que está em franca expansão. Cada banco 
entrará com R$ 20 milhões em financiamentos, que serão investidos no pagamento de direitos de 
exploração dos campos terrestres do polo Lagoa Parda à Petrobras. As reservas adquiridas pela 
empresa somam um total de 2,51 milhões de barris de óleo e 55 milhões de metros cúbicos de gás 
natural, com a garantia de venda da produção para a própria Petrobras. Em videoconferência realizada 
na manhã de segunda (13), o governador Renato Casagrande destacou os investimentos e também 
celebrou o fato de uma empresa capixaba se destacar em uma cadeia produtiva tão importante.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (14-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

PAVILHÃO DE CARAPINA
Detran|ES inaugura Centro Metropolitano para provas de moto

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) deu início, desde ontem (13), às 
provas práticas de direção veicular da categoria A (motocicleta) em um novo espaço: no Centro 
Metropolitano de Provas Práticas de Direção Veicular, no Pavilhão de Carapina, localizado na Rodovia 
do Contorno, na Serra. O local estará disponível para atender aos candidatos vinculados aos Centros 
de Formação de Condutores (CFCs) dos municípios de Vitória, Serra e Cariacica. Vale destacar que os 
CFCs de Cariacica terão ainda a opção de agendar as provas em Vila Velha. O diretor-geral do 
Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que o Centro Metropolitano de Provas Práticas é fruto de uma 
parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), que é detentora do espaço, com o objetivo de 
aperfeiçoar a formação de condutores de motocicletas na Grande Vitória. “Junto com a equipe de 
Habilitação do Detran|ES vínhamos estudando áreas para que as provas pudessem ser realizadas em 
um local que oferecesse mais conforto e segurança aos candidatos, instrutores e examinadores. 
Dialogamos com o Governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória e conseguimos, então, a 
cessão dessa área pública junto à Setur. A partir de então, iniciamos a reforma com a devida estrutura 
para implantarmos a centralização deste serviço, que é uma tendência que pretendemos expandir no 
interior, primando sempre pela formação com maior qualidade. Junto com a equipe de Habilitação do 
Detran|ES vínhamos estudando áreas para que as provas pudessem ser realizadas em um local que 
oferecesse mais conforto e segurança aos candidatos, instrutores e examinadores.
Givaldo Vieira - Diretor-geral do Detran|ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (14-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

NOVA METODOLOGIA
Espírito Santo aprimora coleta de dados sobre crimes patrimoniais

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) finalizou o aprimoramento e migração 
do banco de dados dos crimes contra o patrimônio registrados no Espírito Santo. Agora, a partir 
do segundo semestre de 2020, será iniciada uma nova metodologia de coleta das estatísticas 
dos boletins de ocorrência, sempre com foco no atendimento à Lei da Transparência, cujo 
Governo do Estado aparece na liderança de rankings nacionais em diversos quesitos.
Os dados serão disponibilizados em painéis nos sites da Sesp e do Instituto Jones dos Santos 
Neves (IJSN). No modelo anterior, eram contabilizados somente os atendimentos realizados 
pela Polícia Militar por meio do serviço 190. Os atendimentos da PM abrangem todo o território 
espírito-santense, uma vez que o 190 funciona em todo o Estado, sendo os dados registrados 
em uma única plataforma (E-Cops). Os dados da Polícia Civil não eram compilados por não 
existir uma base de registros dos boletins de ocorrências da instituição. A partir de 2016, a Sesp 
iniciou o desenvolvimento do Sistema DEON, plataforma digital para registro dos procedimentos 
da Polícia Judiciária, que passou por adequações e treinamento de todos os policiais. 
Atualmente, a plataforma atinge perto de 100% de cobertura do Estado, permitindo a extração 
e consolidação confiável dos dados.
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destaca a importância da 
entrega, fruto de um trabalho coletivo no âmbito da política pública da Segurança Pública do 
Governo do Espírito Santo, o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “A avaliação e a 
classificação de dados e informações criminais são fundamentais para que possamos empregar 
um policiamento baseado em evidência e uma análise permanente da mancha da criminalidade 
em todo o território capixaba. Assim, podemos ter mais efetividade nos resultados.” Ele explica 
que o Espírito Santo sempre obteve boa avaliação de dados e registros criminais, tanto por parte 
do Ministério da Justiça, quanto de organismos não governamentais e governamentais. Mas, 
agora, o Governo do Estado “dá mais um passo, mudando a metodologia e garantindo mais 
transparência no que entrega à sociedade”.
Diante da sua eficiência, o uso dos registros realizados pelo Corpo DEON foi ampliado para a 
Polícia Militar de Bombeiros Militar, pela Polícia Civil (PMES) e para o Corpo de Bombeiros 
(aqueles em que o cidadão se dirige Militar do Estado do Espírito Santo (CB- diretamente na 
Delegacia), os registros MES). A incorporação das ocorrências realizados pelo cidadão na 
internet, atendidas pela PMES e pelo CBMES no além dos registros realizados por outras novo 
sistema DEON/BAON possibilitou agências conveniadas, como a Polícia que compusesse um 
único banco de Rodoviária Federal (PRF) e diversas dados para registros das ocorrências. 
Confira a matéria completa em: http://www.ijsn.es.gov.br/artigos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (14-07-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

Aviso de Pregão Presencial
Nº 022/2020

Proc. Nº 007885/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, 
tornapúblico que às 08h30min do dia 28 de julho de 2020, na sede da Prefeitura, 
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, 
EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, 
objetivando a execução de obra de cobertura metálica do pátio da Escola 
Municipal “São Vicente de Paula”, localizada à Rua Euzi Cunha de Lanes, Bairro 
São Vicente, Município de Afonso Cláudio/ES, incluindo fornecimento de 
material, acessórios e serviços necessários. 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, 14 de julho de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira


