
PUBLICIDADE LEGAL

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

es360.com.br/publicidade_legal1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MÁXIMA LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Q, 135, Quadra 76-A, Lote 001, Rosário de Fátima, 
Serra-ES, CEP 29.161-124, CNPJ 24.541.208/0001-86, NIRE 32201854836, representada por seu administrador, 
DANIEL DA SILVA, convoca os sócios para comparecimento em reunião, a ser realizada na sede da sociedade, no dia 09 
de setembro de 2020, às 09:00 horas (primeira convocação), caso não tenha quórum deliberativo, a segunda 
convocação fica estabelecida para o mesmo dia, às 09:30, ocasião em que serão deliberados os seguintes temas:

1) Alteração do contrato social: a) reforma do contrato social; b) cumprimento de exigências apontadas pela Junta 
Comercial para explicitação de procedimentos de exclusão de sócio e resolução da sociedade em relação a sócio 
minoritário.

Aproveitamos para informar a todos que os documentos necessários para instrução da reunião já foram disponibilizados 
aos sócios, possibilitando que todos os interessados tenham conhecimento prévio dos assuntos a serem discutidos e 
votados.

Sem mais para o presente.

DANIEL DA SILVA
Administrador

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 009/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
15/09/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Rede de Esgoto Sanitário do 
Bairro Aricanga situado no município de Ibiraçu, com fornecimento de Materiais e Mão de 
Obra, conforme autorizado no Processo Administrativo n.º 2896/2020, a pedido da 
SEMOSI. O edital e seus anexos deverão ser retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, ou 
poderão ser solicitados via e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
17/09/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma para Melhorias e 
Ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA, na localidade de Guatemala, do 
Município de Ibiraçu – ES, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, conforme 
autorizado no Processo Administrativo n.º 2897/2020, a pedido da SEMOSI. O edital e 
seus anexos deverão ser retirados no site www.ibiracu.es.gov.br, ou poderão ser 
solicitados via e-mail: licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

010/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 010/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: BETA ENGENHARIA 
E PROJETOS LTDA EPP
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600008.01.0014.

Linhares-ES, 26 de agosto de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

012/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 012/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: DN CONSTRUÇÕES, 
TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600002.01.0004.

Linhares-ES, 26 de agosto de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

Aviso de Concorrência Pública
Nº 001/2020

Proc. N° 13759/2020

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão de Licitação, torna público 
que realizará licitação, na modalidade "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", sob o critério de 
maior pontuação da proposta/plano de negócio para a concessão de direito real 
de uso, a título gratuito, de imóvel público e de equipamentos públicos, 
localizados no Distrito de Serra Pelada - Afonso Cláudio/ES, para o 
funcionamento de agroindústria de processamento de polpas de frutas e a 
comercialização de frutas in natura, como forma de promover o 
desenvolvimento da fruticultura no Município, conforme segue:
- Recebimento dos Envelopes: até às 08h30min do dia 13 de outubro de 2020, no 
Protocolo da Prefeitura Municipal, à Praça da Indepebdência, nº 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES.
- Abertura dos Envelopes: dia 13 de outubro de 2020, às 09:00 horas, no Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal.
O  E d i t a l  e  A n e x o s  p o d e r ã o  s e r  o b t i d o s  a t r a v é s  d o  e m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
Informações: através do tel. (27)3735-4005 ou do email supramencionado, no horário de 
07:00 às 13:00 horas.

Afonso Cláudio/ES, em 26 de agosto de 2020.

Keyla Monteiro Zanetti
Presidente da CPL

COMUNICADO
REABERTURA DE PRAZO 

EDITAL RETIFICADO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020

Objeto: Aquisição de Cestas Básicas e Kits de Material de Limpeza e Higiene, a pedido da 
SEMADH. Proc. 2572/2020. Torna público que fica remarcada nova sessão de reabertura 
de prazo do PE 021/2020, de acordo com a Lei 13.979/2020, art. 4º -G, Licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro preços – Exclusivo ME e EPP, para o 
dia 03/09/2020 às 11:00 horas. Local de realização: www.bll.org.br. O edital 
Retificado com a nova data e prazos e seus anexos deverão ser solicitados através do e-
mail: licitacao.ibiracu@gmail.com ou retirados no site www.ibiracu.es.gov.br.
ID: 2020.030E0700001.02.0027

Luana Guasti
Pregoeira 

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que estará 
realizando o Processo Licitatório nº 049/2020 – Pregão Presencial nº 033/2020. Objeto: 
Registro de preços para futura contratação de empresa para o fornecimento e instalação 
de persianas e trilhos para persianas, a fim de atender à toda demanda da Secretaria 
Municipal de Administração e demais Secretarias do Município de Ibatiba-ES. Data: 
10/09/2020 - Horário: 12:30hs. O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de 
Licitações, no horário das 12h00min às 18h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, 
Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: licitacaoibatiba2018@gmail.com ou 
ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br . Informações: Tel.: (28) 
3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 008/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08 horas do dia 
11/09/2020, licitação na modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto 
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Drenagem, Pavimentação e 
Esgotamento Sanitário nas Ruas Josué Fiorotti e Adriana Maioli Rosalém Rocha, vias 
urbanas situadas no Bairro São Cristóvão do Município de Ibiraçu – ES, com fornecimento 
de Materiais e Mão de Obra, conforme autorizado no Processo Administrativo n.º 
2895/2020, a pedido da SEMOSI. O edital e seus anexos deverão ser retirados no site 
w w w. i b i r a c u . e s . g o v. b r,  o u  p o d e r ã o  s e r  s o l i c i t a d o s  v i a  e - m a i l : 
licitacao.ibiracu@gmail.com.

Carolina Araujo Modenesi
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0030
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 27/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de Uniformes Escolares (de inverno) para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Dores do Rio Preto/ES.
Vencedores: Ben Hur José de Souza 33278709691, no lote 01, no valor total de R$ 61.899,73.
Dores do Rio Preto/ES, 26/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
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COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 014/2020

A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Linhares – ES, 
torna público para conhecimento dos 
interessados, que fica REMARCADA nova 
data de abertura da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 014/2020, para às 08:30 horas, do dia 
21 de setembro de 2020, referente a 
contratação de empresa especializada, 
para executar os serviços de implantação 
de Iluminação Pública em Tecnologia LED, 
no perímetro urbano das localidades de 
Rio Quartel de Cima (Distrito de Rio 
Quartel) Córrego Piabanha/Cascalho 
(Distrito de São Rafael e no Balneário de 
Povoação (Distrito de Povoação), neste 
Município, tendo em vista alterações no 
Edital.  O comunicado encontra-se 
d i s p o n í v e l  n o  s i t e : 
www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0010.

Linhares, 26 de agosto 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

AVISO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 012/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade 
autárquica vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE 
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna 
público que fará realizar às 10:00 horas do dia 24 (vinte 
e quatro) do mês de janeiro do ano de 2020, no auditório 
localizado no térreo do edifício sede do DER-ES, na Av. 
Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1.501 (Ilha de 
Santa Maria), na cidade de Vitória, Capital do Estado do 
Espír i to Santo, l ic i tação, na modal idade de 
CONCORRÊNCIA, no tipo “menor preço”, no regime de 
empreitada por preço unitário, visando à contratação de 
empresa para prestação dos serviços de reabilitação da 
Rodovia e Recuperação Estrutural da Ponte sobre o Rio 
Pancas, na Rodovia ES-341, Trecho: Pancas – ENTR. ES-
434(P/ Lajinha) – ENTR. ES-80 (Ângelo Frechiani), sob 
Jurisdição da Superintendência Executiva Regional III 
(SR-3) do DER-ES, conforme descrito na planilha 
orçamentária e Projeto, Anexos ao presente Edital
Cópias do referido Edital de Concorrência poderão ser 
adquiridas junto à Comissão Permanente de Licitação do 
DER-ES, no endereço acima citado, em dias de 
expediente normal, das 08h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h e no site www.der.es.gov.br.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2020

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alimentos da estação para aumentar a 

imunidade na pandemia

A alimentação saudável é de grande importância 
para o fortalecimento da imunidade do corpo, 
sobretudo no atual cenário de pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). Frutas, verduras e 
legumes da estação apresentam maior 
qualidade devido ao tempo correto de sua 
colheita e têm preços mais acessíveis devido à 
grande oferta no mercado.
O Programa AlimentarES, com coordenação do 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper), tem como 
objetivo a conscientização da população para de 
u m a  a l i m e n t a ç ã o  s a u d á v e l  e , 
consequentemente, o fortalecimento da 
imunidade em meio aos impactos na saúde 
causados pela pandemia, como afirmou a 
coordenadora do Programa e extensionista do 
Incaper, Jaqueline Sanz.  “Estamos realizando 
lives no Youtube do Incaper com diversos 
especialistas em nutrição para incentivar a 
alimentação saudável e conscientizar a 
população de que a boa prática alimentar é 
essencial para a saúde e para o fortalecimento da 
imunidade, tão importante nos tempos atuais”.
SOBRE O ALIMENTARES - O Programa 
AlimentarES tem por objetivo disponibilizar 
alimentos saudáveis na mesa de quem precisa e, 
ao mesmo tempo, gerar renda para os 
agricultores de base familiar do Espírito Santo. 
Uma das metas do Programa é distribuir, até o 
fim do ano, 5.500 cestas verdes com alimentos 
saudáveis produzidos por agricultores familiares 
c a p i x a b a s .  A s  c e s t a s  v e r d e s  s ã o 
complementares aos donativos distribuídos pelo 
Programa ES Solidário, contribuindo para a 
melhoria da qualidade nutricional das cestas já 
ofertadas.
Estruturada de forma intersetorial, a atuação do 
Al imentarES vai beneficiar as famíl ias 
contempladas com as cestas de alimentos e 
também os agricultores que atuarão como 
fornecedores. Além disso, o projeto visa 
conscientizar os capixabas sobre a importância 
do consumo de a l imentos  saudáve is , 
evidenciando os valores nutricionais dos 
alimentos e seus benefícios à saúde.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo 
( 2 6 - 0 8 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

TORNEIO LATINO-AMERICANO
Contemplado pelo Bolsa Atleta, 

Genivan Porto representa o Brasil

O lutador Genivan Porto, contemplado 
pelo programa Bolsa At leta, da 
Secretar ia de Esportes e Lazer 
(Sesport), está na final do primeiro 
torneio Latino-Americano com Manoplas 
de Boxe virtual. O atleta, que disputa a 
competição na categoria de 13 a 15 
anos, briga pelo título com outros seis 
competidores da Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, México e Peru. O 
resultado final do torneio será divulgado 
n e s t e  d o m i n g o  ( 3 0 ) .  P a r a  o 
c a m p e o n a t o ,  o r g a n i z a d o  p e l a 
Associação de Boxe de Tamaulipas 
(Abatam), junto ao Instituto de Estudos 
em Ciências do Esporte (INECD), os 
lutadores prepararam um vídeo de até 
45 segundos, em que apareciam 
realizando movimentos com manoplas 
da modalidade. Na primeira fase, o vídeo 
serviu para a seletiva nacional e foi 
avaliado por um júri técnico que 
determinou os finalistas de cada 
categoria, por país. Agora, na fase final, 
todos se enfrentam com o mesmo vídeo, 
que será julgado novamente pelo júri 
para definir os campeões.
Estou muito feliz de ter sido campeão na 
primeira fase e agora, espero um bom 
resultado na final. Eu tenho treinado de 
segunda-feira a sexta-feira, duas vezes 
ao dia, pois venho me preparando como 
se fosse uma competição presencial, só 
que não tenho um adversário na minha 
frente.
Genivan Porto - Lutador de boxe

Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (26-08-2020) - 
Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 014/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade 
autárquica vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE 
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna 
público que fará realizar às 10:00 horas do dia 15 
(quinze) do mês de setembro do ano de 2020, no 
auditório localizado no térreo do edifício sede do DER-
ES, na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1.501 
(Ilha de Santa Maria), na cidade de Vitória, Capital do 
Estado do Espírito Santo, licitação, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, no tipo “menor preço”, no regime de 
empreitada por preço unitário, visando à contratação de 
empresa para Reabilitação e Melhorias Operacionais da 
Rodovia Trecho ES-165 – Conceição do Castelo (Entr. 
BR-262) Sub-Trecho São Mateus x Guriri, conforme 
descrito na planilha orçamentária, projeto básico e 
termo de referência, anexos ao presente Edital. 
Cópias do referido Edital de Concorrência poderão ser 
adquiridas junto à Comissão Permanente de Licitação do 
DER-ES, no endereço acima citado, em dias de 
expediente normal, das 08h30min às 11h30min e das 
13h às 17h e no site www.der.es.gov.br.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2020

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

AVISO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 013/2020

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, entidade 
autárquica vinculada à SECRETARIA DE MOBILIDADE E 
INFRAESTRUTURA – SEMOBI, torna público que fará 
realizar às 10:00 horas do dia 21 (vinte e um) do mês de 
janeiro do ano de 2020, no auditório localizado no térreo 
do edifício sede do DER-ES, na Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, n.º 1.501 (Ilha de Santa 
Maria), na cidade de Vitória, Capital do Estado do 
Espír i to Santo, l ic i tação, na modal idade de 
CONCORRÊNCIA, no tipo “técnica e preço”, no regime de 
empreitada por preço unitário, visando à Contratação de 
Serviços de Pesquisas, Levantamentos, Estudos e 
Anteprojeto de Engenharia para Construção da 3ª Ponte 
de Colatina e Acessos, conforme descrito na planilha 
orçamentária e Projeto / Termo de Referência, anexos 
ao presente Edital
Cópias do referido Edital de Concorrência poderão ser 
adquiridas junto à Comissão Permanente de Licitação do 
DER-ES, no endereço acima citado, em dias de 
expediente normal, das 08h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h e no site www.der.es.gov.br.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2020.

ENG. LUIZ CESAR MARETTA COURA
Diretor-presidente do DER-ES

RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 007/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por 
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÙDE torna público o resultado do 
julgamento da habilitação da Tomada de 
Preços acima citada, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para execução 
de serviços complementares para a 
conclusão da obra de construção da 
Unidade de Saúde da Família – Centro, 
neste Município, com fornecimento de 
materiais e mão de obra.
Licitantes INABILITADAS: QUALITY 
CONSTRUTORA EIRELI – ME, JDJ 
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, 
OBSERV OBRAS E SERVIÇOS EIRELI, RV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ILHA 
CONSTRUÇÕES LTDA e CONCIDEL – 
CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA – 
EPP. 
Licitante HABILITADA: RENOVA 
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CONSTRUTORA 
S A N TO  A M A R O  E I R E L L I ,  C U C O 
C O M E R C I A L ,  P A R T I C I P A Ç Õ E S , 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, 
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA, MAP 
ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – 
ME e MAIA ENGENHARIA EIRELI.
F icam as empresas devidamente 
notificadas para, caso queiram, interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 26 de agosto de 2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

 Presidente CPL PMJN

RESULTADO DO JULGAMENTO DO 
RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 008/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado do recurso da Tomada 
de Preços acima citada, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de 
serviços e obras de Pavimentação e 
Drenagem de diversas ruas do bairro 
Izisodo Nardi, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme 
autorização no processo administrativo nº 
2 . 0 0 1 / 2 0 2 0 .
R E C O R R E N T E :  T U R M A L I N A 
CONSULTORIA EIRELI
DECISAO: RECURSO IMPROVIDO - 
TURMALINA CONSULTORIA EIRELI – 
I N A B I L I T A D A
Licitantes Inabilitadas: TURMALINA 
C O N S U L T O R I A  E I R E L I ,  A T N 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME e 
CONCIDEL – CONSTRUÇÕES CIVIS 
DEPIZZOL LTDA – EPP
Licitante Habilitada: CONSTRUTORA 
V IA  NORTE  LTDA ,  MONTE  AZUL 
CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 
– EPP, R.A. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI EPP, MAIA ENGENHARIA 
EIRELI, SINGULAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI, J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP, 
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Fica desde já designado o dia 31 de 
agosto de 2020, às 08h30min, para a 
abertura do ENVELOPE Nº 02 – 
PROPOSTA COMERCIAL.
João Neiva, 26 de agosto de 2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN

COMUNICADO
M I S A PA R T I C I PA Ç O E S  LT D A ,  C N P J  n º 
09.335.445/0001-05, torna publico que REQUEREU 
da SEMMA alteração da razão social do processo de 
licenciamento nº 50.205/2008, que vigorava como 
METRON INCORPORADORA LTDA, mantendo-se o 
mesmo CNPJ.

COMUNICADO
VIA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA, CNPJ nº 36.761.986/0001-60, torna publico que 
REQUEREU JUNTO A SEMMA mudança de 
titularidade do processo de licenciamento nº 
13.989/2020, anteriormente sob a responsabilidade 
de  M ISA PART IC IPAÇÕES S /A ,  CNPJ  n º 
09.335.445/0001-05

SETOR DE ROCHAS
Webinar orienta transformar créditos de ICMS em investimentos

Os secretários de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, e da Fazenda, Rogelio Pegoretti, 

são os convidados para o webinar sobre créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) no setor de rochas ornamentais, que acontecerá nesta quinta-feira (27).
Pelo atual modelo tributário, as empresas recebem uma carga de ICMS que vem embutida no 

preço do produto ao adquirir mercadorias e que pode ser apropriado como crédito desse 

imposto pelo contribuinte. Ao exportar o produto, a mercadoria fica imune e, portanto, livre do 

ICMS, o que acarreta para a empresa exportadora um acúmulo do crédito do imposto. O 

evento on-line, organizado pelo Sindicato da Indústrias de Rochas Ornamentais 

(Sindipedreiras) e Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), 

tem como objetivo esclarecer aos empresários do setor de rochas ornamentais capixaba as 

possibilidades de transformar o crédito do tributo estadual em investimentos.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (26-08-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


