
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 19/08/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

es360.com.br/publicidade_legal1

RESUMO DE CONTRATO
Nº 069/2020 - FMS

ID: 2020.024E0700001.01.0019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Rai Rodrigues Carvalho 13545386767.
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 em anexo.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 22/2020.
Valor: R$ 5.824,00.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 18/08/2020.

KÁTIA DAMICA SILVA ZINI
Secretária Municipal de Saúde

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 31 de agosto de 2020, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 021919/2020, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ABRIGAR O CENTRO DE TRIAGEM 
DE PACIENTES, COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO COVID-19, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.  Ed i ta l  pe lo  L ink:  h t tps : / /marata izes.es.gov.br / t ransparenc ia / l ic i tacao,  E-mai l : 
licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - 
Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 18 de agosto de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

O Município de Marataízes - ES torna público que às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2020, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2020 - FMS, Processo Administrativo Nº. 034940/2019, objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS GRÁFICOS, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E 
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. Edital pelo Link: 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 18 de agosto de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

RESUMO DE CONTRATO
Nº 142/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0019
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Auto Posto Fronteira LTDA.
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 em anexo.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 22/2020.
Valor: R$ 112.396,10.
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 18/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO
Nº 143/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0019
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada:Rai Rodrigues Carvalho 13545386767.
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 em anexo.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 22/2020.
Valor: R$ 13.124,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 18/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO
Nº 068/2020 - FMS

ID: 2020.024E0700001.01.0019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde e Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: Auto Posto Fronteira LTDA.
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 em anexo.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 22/2020.
Valor: R$ 47.120,11.
Vigência: 12 meses.
Dores do Rio Preto, 18/08/2020.

KÁTIA DAMICA SILVA ZINI
Secretária Municipal de Saúde

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O CBMES torna público:
PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços nº. 17/2020 – Processo nº 88463788 objetivando aquisição de 
veículos tipo Pick Up Cabine Dupla. Valor máximo da aquisição: R$ 5.706.000,00. Início de envio de propostas: às 08h 
do dia 21/08/20.  Fim de envio de propostas: 13h30min do dia 02/09/20.  Data e hora da abertura: 02/09/20 às 14h.
Informações através do e-mail cpl@bombeiros.es.gov.br ou tel. (27) 3194.3685 de 10h as 17h.

Vitória 18/08/2020
Gilson Pinheiro Filho – Tenente BM

Pregoeiro do CBMES

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

OBRAS
Marechal Floriano: governador entrega obras de calçamento rural

Para melhorar o acesso às áreas urbanas do município de Marechal Floriano, o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, na última 
sexta-feira (14), mais quatro trechos que fazem parte do Programa “Calçamento Rural”. O 
investimento é de R$ 382.885,00. A solenidade virtual teve a participação do governador Renato 
Casagrande, que também assinou um convênio para drenagem e pavimentação da Rua de Batatal, no 
Centro do município.
A implantação do Programa Calçamento Rural no município de Marechal Floriano contou com a doação 
por parte da Seag de 8.150,00 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e 2.600,00 
metros de meios-fios para atender as comunidades de Alto Rio Fundo, Suído, Sertão o Uler e Victor.
MAIS OBRAS
Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou o convênio para a realização das obras 
de drenagem e pavimentação da Rua de Batatal, no Centro do município. O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vai investir R$ 
1.019.257,58 nas obras que vão garantir adequadas condições de acesso e mobilidade aos moradores. 
A via está na saída para a Casa Noturna Show Haus e proporcionará acessibilidade, além de ajudar no 
desenvolvimento da região.
O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, 
explicou os detalhes do convênio: “Serão 4.922,35 metros quadrados de pavimentação em blocos pré-
moldados, 816,74 metros de meio-fio e 62,81 metros de drenagem. Certamente, um investimento que 
trará mais qualidade de vida aos moradores”, disse.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

SECRETARIA DA FAZENDA
Concurso da Sefaz vai ter 50 vagas para auditor fiscal

O último concurso público para o cargo de auditor fiscal teve o resultado homologado em dezembro 
de 2013. O concurso teve validade de dois anos e foi prorrogado por mais dois anos, conforme previa 
o edital. O concurso expirou em dezembro de 2017.
“Os aprovados poderão ser designados para atuar em qualquer das regionais da Receita Estadual, de 
acordo com a necessidade da administração.”
Leonardo Kuster – Auditor fiscal e gerente da Sefaz
O Governo do Espírito Santo publicou, na última segunda-feira (17), a portaria conjunta das 
Secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que institui a comissão 
encarregada de planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao concurso público para o 
cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. O concurso irá preencher 50 vagas, com salário inicial de 
R$ 12.492,19.
O secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, comemorou o avanço do processo para a realização do 
concurso. De acordo com o presidente da comissão, o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e 
Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, a expectativa é que o edital seja publicado ainda no primeiro 
semestre de 2021. “O processo seletivo é um momento importante e requer muita atenção dos 
organizadores. Iremos trabalhar para dar a presteza que o processo merece para que o edital seja 
publicado ainda no primeiro semestre do ano que vem”, explica Kuster.
Segundo o presidente da comissão as atribuições dos auditores são: constituição do crédito tributário 
e não tributário, fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e não tributárias, elaborar 
parecer, proferir decisão em processo administrativo-fiscal, orientar o sujeito passivo, controlar as 
atividades dos agentes arrecadadores, atuar como perito, executar atividades de inteligência.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-08-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


