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ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:

BANESTES  SEGUROS

16 DE SETEMBRO - 14h

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA, 
TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA AJB EIRELI ME e SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI, para, 
querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, em face do recurso administrativo da 
fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 011/2020, protocolado tempestivamente, pela empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E 
PAISAGISMO LTDA EPP. O inteiro teor do recurso encontra-se disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-
licitacao/info/tp-11-2020/51274, aba Esclarecimentos, e estará à disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio 
eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas empresas CONSTRUFORT CONSTRUTORA 
LTDA, CONSTRUTORA AJB EIRELI ME, TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS 
EIRELI e SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, em face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 012/2020, protocolado tempestivamente, 
pela empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA EPP. O inteiro teor do recurso encontra-se disponível no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-12-2020/51275, aba Esclarecimentos, e estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. 
Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas empresas TREZE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI, SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI  e EMPRETEC 
MULTISERV LTDA – EPP, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, em 
face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 013/2020, protocolado tempestivamente, pela empresa 
SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA EPP. O inteiro teor do recurso encontra-se disponível no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-13-2020/51276, aba Esclarecimentos, e estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. 
Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas SANTA HELENA ENGENHARIA E 
PAISAGISMO LTDA EPP, TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA AJB EIRELI ME e SERCEL 
CONSTRUÇÕES EIRELI, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, em 
face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 011/2020, protocolado tempestivamente, pela empresa 
C O N S T R U F O R T  C O N S T R U T O R A LT D A .  O  i n t e i r o  t e o r  d o  r e c u r s o  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o  l i n k 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-11-2020/51274, aba Esclarecimentos, e estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. 
Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas empresas SANTA HELENA ENGENHARIA E 
PAISAGISMO LTDA EPP, CONSTRUTORA AJB EIRELI ME, TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONSTRUTORA 
ROCHA E SERVIÇOS EIRELI e SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir desta publicação, em face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 012/2020, 
protocolado tempestivamente, pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA. O inteiro teor do recurso encontra-se 
disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-12-2020/51275, aba Esclarecimentos, e estará à 
disposição das empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do 
presente. Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 000128/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES.
CNPJ: 27.165.653/0001-87.
CONTRATADO: Cordeiro, Laranjeiras e Maia Advogados
CNPJ: 07.710.758/0001-62.
ENDEREÇO: Rua Padre Carapuceiro, nº 706, sala 302, Boa Viagem, Recife-PE. CEP.: 51.020-280
OBJETO: A contratação de Escritório de Advocacia especializado, para recuperação e incremento dos repasses de royalties feitos pela 
ANP, com fundamento nas leis nº 7990/89 e 9478/97, com o devido acompanhamento do processo judicial em tramite sobre o tema e 
demais necessários, requerendo o reconhecimento do pagamento dos royalties marítimos com a inclusão desta Municipalidade no rol 
de instalações de embarque e desembarque de gás natural produzidos nos Campos Marítimos e Terrestres da Bacia Petrolífera, bem 
como o afastamento da RD 624/2013, ação para correção monetária dos Royalties terrestres e marítima, bem como elaboração e 
acompanhamento de quaisquer outras medidas judiciais necessárias ao atingimento do objeto da presente contratação.
VALOR: No caso de proveito econômico para a CONTRATANTE, resultante da recuperação de valores em atraso, caberá ao 
CONTRATADO 15% (quinze por cento) do total recuperado, para valores em atraso que vierem a ser efetivamente pagos pela 
ANP/União em razão dos serviços ora contratados.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FICHA – 0000102
FONTE DE RECURSOS – 153000000000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
VIGÊNCIA: 14 de setembro de 2020 a 14 de setembro de 2021
DATA DA  ASSINATURA: 11 de setembro de 2020.

Liliane Bernardo Sezini
Setor de Contratos - Interina

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020

A Comissão Permanente de Licitação de Jerônimo Monteiro-ES, convoca as empresas JC OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA – ME, 
CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI, EMPRETEC MULTISERV LTDA – EPP, SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI e TREZE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, em face do recurso administrativo da fase de habilitação, da Tomada de Preços nº 014/2020, protocolado tempestivamente, 
pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA. O inteiro teor do recurso encontra-se disponível no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-14-2020/51277, aba Esclarecimentos, e estará à disposição das 
empresas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, ficando já, as mesmas intimadas para o conhecimento do presente. 
Esclarecimento no mesmo endereço ou pelo correio eletrônico cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br.

Jerônimo Monteiro-ES, 11 de setembro de 2020.
 Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0007/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor 
preço global, cujo objeto é a aquisição de solução de 
rede san (storage area network) para o datacenter do 
Estado do Espírito Santo, envolvendo fornecimento de 
switches fibre channel, serviços de implantação e 
repasse de conhecimento técnico. O Edital pode ser 
obtido acessando o site: www.compras.es.gov.br ou 
a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  d e  e m a i l : 
pregao@prodest.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-
7158.
Processo: 2020-BZTSC
Abertura: 29/09/2020 às 10:00hs.
Valor estimado: R$ 1.074.500,00 (um milhão, setenta e 
quatro mil e quinhentos reais).
Vitória/ES 11 de setembro de 2020.
Comissão de Licitação
 PRODEST 

INOVAÇÃO
Detran|ES simplifica emissão do licenciamento anual 

eletrônico

Mais uma vez buscando facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços, sem perder a segurança no procedimento, o 
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo 
(Detran|ES) disponibilizou, em parceria com o Instituto de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 
Espírito Santo (Prodest), novas maneiras de acessar o 
novo Certificado de Registro de Licenciamento Anual do 
Veículo (CRLV), que este ano não é mais emitido em papel 
moeda nas unidades do órgão de trânsito, nem é 
encaminhado para o endereço dos usuários deste serviço.
Essa facilidade foi pensada principalmente para os 
proprietários de veículos mais antigos, pois esses não 
possuem o código de segurança do Certificado de Registro 
do Veículo (CRV). Em função disso, o cidadão estava 
precisando se dirigir ao Detran|ES para efetuar o cadastro 
e/ou solicitar uma segunda via do documento, bem como 
para aqueles que eventualmente o tenham perdido.
SERVIÇOS ON-LINE:
ODetran|ES reforça que mais de 50 serviços podem ser 
feitos de forma on-line e que para realizá-los é necessário 
possuir cadastro no portal Acesso Cidadão.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-09-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

ESTÁDIO RENOVADO
Sesport realiza vistoria nas obras do Estádio 

Kleber Andrade

Com as obras adiantadas, a intenção é que o estádio 
receba jogos a partir do fim deste mês, com a volta das 
competições estaduais e nacionais, como o Capixabão e 
a Série D do Campeonato Brasileiro. A previsão é que o 
primeiro time capixaba a atuar no estádio nesse pós-
pandemia seja o Vitór ia,  que enfrentará o 
Aparecidense, de Goiás, no dia 26 de setembro, pela 
competição nacional.
Devido à proibição de público nos estádios, por conta da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Sesport 
estuda permitir que os clubes capixabas joguem no 
estádio sem custo por determinado período. A decisão 
ainda está sendo estudada e deve ser informada nos 
próximos dias. Atualmente, a taxa de locação para 
clubes capixabas é de R$ 1.185,71, por jogo.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior 
Abreu, e o subsecretário de Estado de Esportes e Lazer, 
Dório Belarmino, estiveram no Estádio Estadual Kleber 
Andrade, na manhã da última quarta-feira (9), 
realizando uma visita técnica as obras realizadas no 
espaço. Principal praça esportiva do Estado, o Estádio 
passa por melhorias desde o ano passado para 
conclusão de suas obras.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (11-09-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO 
REFERENTE AO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 011/2020

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 e comunica a todos os interessados que fica 

prorrogada a data de Recebimento e Abertura dos 

envelopes para o dia 15/10/2020, às 10h:00, no 

Auditório do DER-ES, referente a licitação em epígrafe, 

visando à contratação de empresa para execução dos 

serviços de pavimentação da Rodovia ES – 313, Trecho 

Entr. ES – 130 (Pinheiros) – São João do Sobrado, 

extensão: 20,70 km; no município de Pinheiros, sob 

Jurisdição da SR-IV (SR-04).

 Vitória, 10 de setembro de 2020.

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

  

 

 

Prezados Moradores,
Visto que passamos por período de pandemia da COVID-19, a atual gestão do condomínio está impossibilitada de realizar uma 
assembleia presencial para a atualização da previsão orçamentária.
Por esse motivo, O CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS RESERVA, atendendo solicitação do Síndico, regularmente eleito em Assembleia 
Geral e de acordo com a Lei nº 9.267, de 25 de março de 1996, convoca V.Sas. para participarem da Assembleia Geral Ordinária Virtual, 
através do aplicativo disponibilizado pela Moderna Administradora.
Segue o Link para acesso https://modernaadm.superlogica.net/clients/areadocondomino ou através do aplicativo “Área do 
Condômino” que poderá ser baixado em seu celular.
A pauta da assembleia será:

1 – Deliberação para a aprovação da Previsão Orçamentária;
Como funcionará o processo:
Previsão orçamentária
- No dia 19/09/2020, a planilha da proposta da previsão orçamentária estará disponível a todos os moradores no aplicativo 
disponibilizado pela Moderna Administradora e será encaminhado por e-mail para análise, o morador irá analisar a proposta para 
posteriormente votar através do aplicativo.
- A votação será aberta no dia 21/09/2020 das 08:00 às 18:00 horas e na mesma data o síndico do condomínio estará a disposição na 
administração para sanar possíveis dúvidas.
LEMBRANDO QUE:
● Proprietários de unidades em atraso com suas obrigações condominiais, não poderão votar nas deliberações ou ser eleito.
● A ausência não isenta o condômino de aceitar os assuntos que forem tratados e deliberados.
● Procuradores poderão representar condôminos, desde que devidamente munidos de procuração.

MARCOS PAULO LADEIRA PINHEIRO
 Síndico

 
11/09/2020CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS RESERVA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  AGO


