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Aviso de Pregão Presencial
Nº 024/2020

Proc. Nº 013752/2020

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna 
público que às 08h30min do dia 30 de setembro de 2020, na sede da Prefeitura, 
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor 
preço por lote, EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte 
ou equiparadas, objetivando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de recarga ou remanufatura de cartuchos e toners, 
visando atender as necessidades das Secretarias e Setores da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio/ES. O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura: 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, ink, Licitação. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo Tel. (27) 3735-4005, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou pelo email: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, 16 de setembro de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

TECNOLOGIA
Mais segurança e menos custos em processos da Corregedoria

Os recursos tecnológicos poderão ser utilizados para a realização de qualquer ato de 
comunicação processual, como intimação de testemunha, declarante, de 
investigado ou acusado; intimação para apresentação de alegações e citação para 
apresentação de defesa, entre outros.
A Corregedoria-Geral atua tanto na prevenção quanto na apuração de 
irregularidades e aplicação das sanções cabíveis aos servidores públicos vinculados 
ao Poder Executivo Estadual que, eventualmente, incorram em ilícitos 
administrativos.
A Corregedoria-Geral do Estado regulamentou a utilização de recursos tecnológicos 
para comunicação sobre intimações, citações e notificações referentes a 
procedimentos correcionais. A novidade – estabelecida por meio da Portaria nº 011-
R, publicada no Diário Oficial do Estado de terça (15) – representa mais segurança e 
menos custos para os atos processuais do Sistema Correicional.
O corregedor-geral do Estado, Helmut Mutiz D'Auvila, explica que a comunicação 
com as partes dos processos, que antes utilizava o sistema de carta registrada, 
passará a ser realizada por e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas 
(whatsapp) e também pelo sistema corporativo de gestão documental do Estado, o 
e-Docs. Com o novo sistema, a Secretaria de Controle e Transparência (Secont) 
elimina os custos com postagem e agiliza os procedimentos. “Além disso, a utilização 
dos meios eletrônicos traz mais segurança, ao garantir que a comunicação 
realmente foi entregue ao destinatário, pois permite a notificação automática de 
confirmação de leitura e a manifestação da parte, informando o recebimento”, 
observa o corregedor-geral.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0012/2020

O PRODEST torna público que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO eletrônico, menor preço por lote, 
cujo objeto é a contratação de serviços de 02 (dois) 
postos de vigilância e 01 (um) posto de serviço de 
portaria, em 02 (dois) LOTES, para atender a 
necessidade do PRODEST. O Edital pode ser obtido no 
site www.compras.es.gov.br.       
Email pregao@prodest.es.gov.br ou telefone (27) 
3636-7158. Processo: 2020-18MHQ
Abertura: 02/10/2020 às 10:00hs.
Vitória/ES, 16 de setembro / 2020

         Patricia Santos Lage
         Pregoeira/PRODEST 

RESULTADO FINAL DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 008/2020

O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado final 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 
n º  2 . 0 0 1 / 2 0 2 0 .
Fica declarada vencedora a empresa: 
MAIA ENGENHARIA EIRELI, no valor total 
de R$ 540.000,00 (quinhentos e 
quarenta mil)
João Neiva, 17/09/2020.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
 Presidente CPL PMJN 

OBRAS
Governador Casagrande participa da entrega de 

trecho da BR-101

O governador do Estado, Renato Casagrande, 
participou, na manhã de terça (15), da entrega das 
obras de duplicação no trecho de nove quilômetros da 
Rodovia BR-101/ES/BA, incluindo a construção de dois 
novos viadutos, que fazem parte das obras nos 
municípios de Viana, Vila Velha e Guarapari. As 
intervenções contam com investimentos na ordem de 
R$150 milhões. A solenidade foi realizada no novo 
viaduto que dá acesso ao município de Guarapari.
A solenidade seguiu todos os protocolos de 
biossegurança e de distanciamento social em razão da 
pandemia do novo Coronavírus. Além de autoridades 
locais, o secretário nacional de Transportes Terrestres 
do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa 
Vieira, e o secretário executivo

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-09-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 

012/2020
REPETIÇÃO DA TP Nº 009/2020

Objeto: contratação de empresa 
especializada na execução de serviços de 
Engenharia, com fornecimento de mão de 
obra,  mater ia is  e  equipamentos 
necessários para as obras de execução 
dos muros de contenções em diversos 
locais do município de João Neiva/ES, de 
acordo com o processo administrativo nº 
2.190 de 25/06/2020.
Abertura do certame: às 08horas do dia 
05/10/2020.
O edital poderá ser obtido pelo email 
licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo 
tel. (27) 3258-4707.
Obs.: Houve alterações no edital.
João Neiva, 05/10/2020.
Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

RETORNO
Paratletas capixabas retornam aos treinos presenciais de 

natação

Seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelo Governo do 

Estado, os paratletas de natação contemplados pelo Programa Bolsa 

Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e que compõem 

a equipe do Clube Álvares Cabral, retornaram aos treinos 

presenciais na última segunda-feira (14). 
Por integrarem, em sua maior parte, o grupo de risco de 

contaminação pelo novo Coronavírus (Covid-19), Marcos Vinícius 

Barcellos, Laís Amorim, Waldir Alvarenga Júnior (Tiozinho) e os 

demais atletas da equipe permaneceram fora da piscina por exatos 

seis meses. Com o objetivo de retomar gradativamente a 

produtividade dos nadadores, os treinos irão acontecer, a princípio, 

três vezes por semana, com o número de atletas restritos, para que o 

distanciamento ideal seja mantido até mesmo dentro das raias da 

piscina.
 “Ainda não temos pretensão de nenhuma competição, apenas as 

seletivas para as Olimpíadas, então iremos trabalhar aguardando os 

comunicados do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Eles nunca 

tiveram tanto tempo longe da piscina, por isso, iremos começar do 

zero. Mas, tenho ciência de que eles devem se recuperar bem mais 

rápido do que alguém que nunca nadou”, destacou o treinador.
Leonardo Miglinas - Treinador

Bolsa Atleta
O programa Bolsa Atleta beneficia, neste ano, 121 atletas e 

paratletas de alto rendimento. Os valores do auxílio mensal variam 

de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 

(estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil 

(olímpico).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (16-09-2020) - 

Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

  

 

 

Leilão – Extrajudicial
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

Edital de Leilão Público 

A RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA, com sede no lugar denominado Córrego das Flexeiras, Munícipio de Fundão/
ES, sob o CNPJ nº 12.328.023/001-09, AUTORIZA o leiloeiro, Sr. Alexandre Buaiz Neto, devidamente matriculado na 
JUCEES, sob nº 005, a vender em público leilão, nos termos da Lei nº 9.514/97, art.27 § 1º e seguintes, os imóveis 
abaixo transcritos, na modalidade online, através do sítio e datas a seguir descritas:
PRIMEIRO LEILÃO: 28/09/2020 (segunda-feira), às 16h (dezesseis horas).
SEGUNDO LEILÃO: 20/10/2020 (terça-feira), às 16h10 (dezesseis horas e 10 minutos).
LOCAL DO LEILÃO: O leilão será realizado por meio exclusivamente ELETRÔNICO, no portal:  
www.buaizleiloes.com.br
DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS DOS BENS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS:
1) Um lote de terreno urbano, sob nº 02, da quadra I-1, do Loteamento Residencial Fazenda HZ, situado no lugar 
denominado Córrego das Flexeiras, distrito de Praia Grande, Munícipio de Fundão/ES, medindo a área de 440m², 
limitando-se pela frente com a Avenida das Castanheiras, onde mede 20,00 metros, lado direito com Lote 03, medindo 
22,00 metros; lado esquerdo com o lote 01, medindo 22,00 metros e pelos fundos com o lote 17, medindo 20,00 metros. 
Registro/ Matricula nº 3906 do Livro 2-Q.
Primeiro Leilão: R$ 146.600,00
Segundo Leilão: R$ 58.766,84
Obs.: R$ 86.797,15 a vencer.
2) Um lote de terreno urbano, sob nº 14, da quadra H, do Loteamento Residencial Fazenda HZ, situado no lugar 
denominado Córrego das Flexeiras, distrito de Praia Grande, Munícipio de Fundão/ES, medindo a área de 480m², 
limitando-se pela frente com a Travessa dos Jamboeiros, onde mede 15,00 metros, lado direito com Lote 15, onde mede 
31,99 metros; lado esquerdo com o lote 13, onde mede 32,00 metros e pelos fundos com o lote 16, onde mede 15,00 
metros. Registro/ Matricula nº 3273 do Livro 2-Q.
Primeiro Leilão: R$ 127.200,00
Segundo Leilão: R$ 60.769,35
Para questões não descritas neste edital, prevalecem os termos da Lei 9514/97, que rege os contratos de Alienação 
Fiduciária.

Mais informações em: www.buaizleiloes.com.br
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA.


