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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

021/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
31/08/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – 
Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Cesta Básica e Material de Limpeza e Higiene, a 
pedido da SEMADH. Proc. 2572/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0027

Luana Guasti
Pregoeira

PODER JUDICIARIO
JUÍZO DE DIREITO

1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESP. SANTO

EDITAL
PROCESSO nº 0034325-42.2014.8.08.0024

O Sr. Cristóvão de Souza Pimenta, MM. Juiz titular desta 1ª vara de órfãos e sucessões de Vitória, comarca da capital do Estado 
do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei

FAZ SABER a quem interessar possa e o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, a cargo da Escrivã 
Judiciária que este subscreve, tramitaram os  autos de interdição do enfermo VICTOR CAMPAGNOLI, brasileira, casado, CPF nº 
159.587.427-91, residente e domiciliado na Rua Dionísio Abaurre, nº 45/803, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, a requerimento de 
Maria Teresa Perez Campagnoli, brasileira, casada, CPF nº 289+711.407.04, residente e domiciliada no mesmo endereço do enfermo, 
em virtude de ser portador de DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL (G31.0),  tendo-lhe sido nomeada curadora definitiva MARIA TERESA 
PEREZ CAMPAGNOLI, ficando impedido do exercício de todos os atos da vida civil, conforme sentença transitada em julgado em 
22/06/2015.
Assim sendo e para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente edital, que na forma da lei, vai 
publicado pela Imprensa Oficial da Justiça, por 03  (três vezes) com intervalo de 10 (dez) dias e ainda afixado no lugar de costume, ou 
seja, nas dependências deste fórum.

CUMPRA-SE.  Dado e Passa nesta cidade de Vitória-ES, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito 
(2018).

Eu, Janine Gianordoli Monteiro Cruz, Escrivã Judiciária, o fiz digitar e subscrevi.

JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ
ANALISTA JUDICIÁRIA ESPECIAL

PRÊMIO CAFÉS ESPECIAIS
Inscrições abertas para o Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo

O Espírito Santo tem uma cafeicultura de excelência, com tecnologia de ponta, 

reconhecida por não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Os cafés produzidos 

aqui são premiados em outros estados e até internacionalmente. Este prêmio 

estadual representa o nosso reconhecimento: é uma forma de valorizar ainda 

mais os nossos cafeicultores, que produzem excelentes resultados e trabalham 

para fortalecer cada vez mais esta que é a principal atividade agrícola do nosso 

Estado.
Paulo Foletto - Secretário da Agricultura

SOBRE O PRÊMIO
O Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo tem por objetivo reconhecer e 

premiar a produção de cafés especiais produzidos de forma sustentável no 

Espírito Santo. Podem participar cafeicultores de todos os municípios 

capixabas, mediante apresentação da Inscrição do Produtor, documento da 

terra, contrato de parceria ou comodato.
Cada agricultor pode participar com apenas um lote de café, e deve manter o 

lote armazenado até o final da premiação. As amostras de dois quilos devem ser 

acondicionadas em sacolas plásticas identificadas com nome completo, 

município do participante e outras informações.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (17-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 008/202020

Informamos que a abertura do pregão eletrônico em 
epígrafe (processo 2020-8X4R7) foi SUSPENSA para 
que se proceda ajustes no edital. A nova data de abertura 
será oportunamente publicada na imprensa oficial, em 
jornal de grande circulação e no SIGA.

Vitória-ES, 17 de agosto de 2020.
Marta Maria Abaurre Quintão

Pregoeira/IDAF
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