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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

NOVA VENÉCIA – 2ª VARA CÍVEL
FÓRUM DR. UBALDO RAMALHETE MAIA

PRAÇA SÃO MARCOS, 1º ANDAR, S/N – CENTRO – NOVA 
VENÉCIA – ES – CEP: -29830-000

Telefone: (27) 3752-4356
Email: 2civel-nvenecia@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 DIAS

Nº DO PRCESSO: 0002799-44.2016.8.08.0038
AÇÃO: 159 – Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO BRADESCO SA
Requerido: ELIANA NASCIMENTO DOS SANTOS

MM. Juiz(a) de Direito da NOVA VENÉCIA – 2ª VARA CÍVEL  do 
Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL 
VIREM que fica(m) devidamente CITADOS(S): Executado: 
ELIANA NASICMENTO DOS SANTOS, portador do CPF; 
054.846.416-24, atualmente em lugar incerto e não sabido, de 
todos os termos da presente ação para, no prazo de 03 (três) 
dias, PAGAR a dívida no valor de R$ 30.173,61 (trinta mil, cento 
e setenta e três reais e sessenta um centavos).

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: O prazo para Embargos é de 15 (quinze) dias, a partir 
do prazo supracitado;
b) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art 827, § 1º do 
CPC);
c) Será considerado ato atentatório á dignidade da justiça 
quando o executado, intimado, deixar de indicar ao Juiz, quais 
são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 
valores, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, 
certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer 
atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob 
pena de multa fixada pelo Juiz, que será convertida em proveito 
do exequente, sendo exigível nos próprios autos, sem prejuízo 
de  outras sanções de natureza processual ou material, nos 
termos do artigo 774 do NCPC;
d) Nos prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária  e juros de 1¢ (um por cento) ao mês (art 916 do CPC);
e) Será nomeado curador especial em caso de revelia.

DECISÃO
Considerando a ausência de localização de endereço e 
frustração de realização da citação da executada, apesar das 
consultas realizadas pelos sistemas judiciais, defiro o pedido de 
citação da parte da ré por edital, cujo prazo fixo, desse já, em 30 
(trinta) dias (artigo 257, III do Código de Processo Civil), para 
querendo, em três dias providenciar o pagamento do débito. 
Caso efetuado o pagamento no prazo, esclareça-se ao devedor 
de que a verba honorária será reduzia a metade (§1º do art. 827 
do CPC), sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Devendo 
contar que lhe será nomeado curador especial em caso de 
revelia (inciso IV do art. 257 do CPC). Conste ainda que 
“Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, ao 
arresto converter-se-á em penhora, independente de termo” 
(art830, § 3º do CPC). Diligencie-se, pois, a escrivania no 
tocante à adoção das medidas cabíveis. Intime-se o autor para 
cumprir o disposto no parágrafo único do art. 257 do CPC. 
Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Doutor Defensor 
Público para patrocinar a defesa da parte executada. Devendo 
os autos serem encaminhados, para apresentação de defesa, 
no prazo legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital 
vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na 
forma da lei.

NOVA VENÉCIA – ES, 18/02/2020

JANINE GERALDO COSTA
CHEFE DE SECRETARIA

Aut. Pelo art. 60 do Código de Normas

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

VITÓRIA – 9º VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE VITÓRIA

9º VARA CÍVEL
FÓRUM CÍVEL – FÓRUM MUNIZ FREIRE

RUA MUNIZ FREIRE, S/N – CENTRO – VITÓRIA – ES – 
CEP: 29015-140

Telefone(s): (27) 3198-0692
Email: 9civel-vitoria@tjes.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Nº  DO PROCESSO:  1127694 -35 .1998 .8 .08 .0024 
(024.95.015899-8)
AÇÃO: 156 – Cumprimento de Sentença
Exequente: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL SA
Executado: CARLOS ALBERTO PINHEIRO AFONSO

MM. Juiz(a) de Direito da VITÓRIA - 9º VARA CÍVEL do Estado 
do Espírito Santo, por nomeação na fora da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL 
VIREM que fica(m) devidamente INTIMADO(S) Executado: 
CARLOS ALBERTO PINHEIRO AFONSO Documento(s): 
CPF: 560.420.277-00 e MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA 
AFONSO - Documento(s): CPF: 621.780.327-53, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da 
presente ação da PENHORA do bem abaixo indicado.

BEM INDICADO A PENHORA
IMÓVEL, casa residencial, sito à Rua Bernardino Monteiro, 162, 
Centro, Vitória/ES. Registro de Matrícula nº 13.529. folha 110, 
Livro nº 2-BA, Cartório RGI 1º Zona de Vitória/ES.

ADVERTÊNCIAS
a)Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 
será imediatamente intimado o executado, na pessoa do 
advogado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença, 
ou, na falta destes, pessoalmente, de preferência por via postal, 
Art. 841 CPC;
b)A penhora será efetuada onde se encontrem os bens, ainda 
que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros, Art. 845, 
CPC.
c)A penhora de imóveis, independentemente de onde se 
localizem, quando apresentada certidão da respectiva 
matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando 
apresentada certidão que ateste a sua existência, serão 
realizadas por termo nos autos, § 1º Art. 845, CPC;
d)Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. cabe 
ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da 
penhora no registro competente, mediante apresentação de 
cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado 
judicial (Art. 844, do CPC) c) Considera-se realizada a intimação 
quando o executado houver mudado de endereço sem prévia 
comunicação ao juizo;
e)Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre 
imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se 
forem casados em regime de separação absoluta de bens, Art. 
842;
f)O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da 
intimação da penhora, requerer a substituição do bem 
penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e 
não trará prejuízo ao exeqüente, Art.847;

DESPACHO
FI:
Modifique-se a autuação para Cumprimento de sentença.
O réu que foi citado por edital na fase de conhecimento, deverá 
ser intimado por edital por ocasião da penhora.
Diligencie-se a intimação do réu por edital, via Diário da Justiça;

Vitória/ES, 16/03/2020

ANGELA LUIZA PINCIARA AZEVEDO
CHEFE DE SECRETARIA

Aut. Pelo Art. 60 do Código de Normas

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GUARAPARI – 1º VARA CÍVEL
AL. FRANCISCO VIEIRA SIMÕES – S/N – BAIRRO 
MUQUIÇABA, GUARAPARI – ES – CEP: 29214-110

Telefones: (27) 3161-7072
Email: leivel-guarapari@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 20 DIAS

Nº DO PROCESSO: 0011449-34.2016.8.08.0021
AÇÃO: 159 – Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO BRADESCO S A
Requerido: VERISSIMO E SILVA COMÉRCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, JOSE MARCOS LOPES DA 
SILVA e SIMONE VERÍSSIMO DE FARIAS

MM. Juiz(a) de Direito da GUARAPARI – 1º VAGA CÍVEL do 
Estado do Espírito Santo, por nomeação na fora da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL 
VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S): Executado: 
VERISSIMO E SILVA COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA ME
Documento(s): CNPJ: 13.792.773/0001-08
Executado: JOSE MARCOS LOPES DA SILVA
Documento(s): CPF: 080.290.127-13
Executado: SIMONE VERÍSSIMO DE FARIAS
Documento(s): CPF: 963.798.047-49
Atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da 
presente ação para, no prazo de 03 (três) dias, PAGAR a dívida 
no valor de R$ 122.013,93 (cento e vinte dois mil, treze reais e 
noventa e três centavos)

ADVERTÊNCIAS
a)PRAZO: O prazo para Embargos é de 15 (quinze) dias, a partir 
do prazo supracitado;
b)No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do 
CPC);
c)Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
quando o executado, intimado, deixar de indicar ao Juiz, quais 
são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 
valores, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, 
certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer 
atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob 
pena de multa fixada pelo Juiz, que será convertida em proveito 
do exequente, sendo exigível nos próprios autos, sem prejuízo 
de outras sanções de natureza processual ou material, nos 
termos do artigo 774 do NCPC;
d)Nos prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 
CPC);
e)Será nomeado curador especial em caso de revelia.

DESPACHO
FI:
Inicialmente, defiro o pedido de citação por edital, requerido às 
fls, 189/199, pelo prazo de 20 (vinte) dias.
Em seguida, renove-se a conclusão para realização de consulta 
ao sistema Bacenjud após o reestabelecimento dos serviços 
jurisdicionais suspensos em razão da pandemia.
Diligencie-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital 
vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na 
forma da lei.

GUARAPARI – ES, 23/04/2020 

LUIZ GUILHERME MARTINS DA SILVA FILHO
CHEFE DE SECRETARIA

Aut. Pelo Art. 60 do Código de Normas

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

VITÓRIA – 9ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL – JUIZO DE VITÓRIA

9ª VARA CÍVEL
FÓRUM CÍVEL – FÓRUM MUNIZ FREIRE

RUA MUNIZ FREIRE, S/N - CENTRO – VITÓRIA – ES – CEP 
29015-140

Telefone: (27) 3198-0692
Email: 9civel-vitoria@tjes.jus.br 

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 DIAS

Nº DO PROCESSO: 0022407-36.2017.8.08.0024
AÇÃO: 159 – Execução de Título Extrajudicial
Exequente: BANCO BRADESCO SA
Executados: HANGAR TRADING COMPANY LTDA, PAULO 
ROBERTO CELGA CRUZ e RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

MM. Juiz(a) de Direito da VITÓRIA– 9ª VARA CÍVEL  do Estado 
do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL 
VIREM que fica(m) devidamente CITADOS(S): Executado: 
HANGAR TRADING COMPANY LTDA – Documento(s): cnpj: 
12.393.705/0001-03 e Executado: RAFAEL SANTOS DE 
ANDRADE – Documento(s): CPF: 116.817.607-70, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da 
presente ação para, no prazo de 03 (três) dias, PAGAR a dívida 
no valor de R$ 325.193,93 (trezentos vinte e cinco mil, cento 
noventa e três reais, noventa e três centavos) - base 
fevereiro/2020.

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: O prazo para Embargos é de 15 (quinze) dias, a partir 
do prazo supracitado;
b) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art 827, § 1º do 
CPC);
c) Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
quando o executado, intimado, deixar de indicar ao Juiz, quais 
são e onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 
valores, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, 
certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer 
atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob 
pena de multa fixada pelo Juiz, que será convertida em proveito 
do exequente, sendo exigível nos próprios autos, sem prejuízo 
de outras sanções de natureza processual ou material, nos 
termos do artigo 774 do NCPC;
d) Nos prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art 916 do CPC);
e) Será nomeado curador especial em caso de revelia.

DESPACHO
F1:
Citem-se os requeridos, HANGAR TRADING COMPANY LTDA, 
E RAFAEL SANTOS DE ANDRADE por edital pelo prazo de 30 
dias.
Após intime-se o advogado do autor para retirar o edital e 
publicá-lo na forma do artigo 257, II do CPC, comprovando a 
publicação no prazo de 10(dez) dias.
Publicado, certifique-se o prazo.
Na ausência de manifestação, nomeio curador ao réu citado na 
pessoa do defensor Público atuante nesta Vara, face o que 
determina o art. 72, inciso II do CPC.
Intime-o a se inteirar dos autos e apresentar a defesa respectiva.
Nomeio curador ao réu citado por edital na pessoal do Defensor 
Público atuante nesta Vara, face o que determina o art. 72, inciso 
II do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital 
vai afixado em lugar de costume deste Fórum e, publicado na 
forma da lei.

Vitória – ES, 03/06/2020
ANGELA LUIZA PINCIARA AZEVEDO

CHEFE DE SECRETARIA
Aut. Pelo art. 60 do Código de Normas

es360.com.br/publicidade_legal

EXTRATO DE CONTRATO - 3° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 96/2019.TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: NAZCA ENGENHARIA LTDA.  CNPJ: 10.591.518/0001-09. 
ENDEREÇO:Rua Francisco Antônio Lucio, s/n, Santa Terzinha, Muniz Freire - CEP:29.380-000. OBJETO: O presente instrumento tem 
por objetivo alterar a Cláusula 6ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 3268 de 14 de Setembro de 2020. PRAZO 
PRORROGADO: Fica prorrogado o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços n° 96/2019, para o 
dia 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO - 2° ADITIVO
NÚMERO DO CONTRATO: 150/2019. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 
01.070.171/0001-50. ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, 98, Centro, Alegre/Es, CEP:29.500-000. OBJETO: O presente instrumento tem 
por objetivo alterar a Cláusula 6ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 3153 de 03 de Setembro de 2020. VIGÊNCIA: Fica 
prorrogado o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços n° 150/2019, para o dia 31 de Dezembro 
de 2020.  DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE 
PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que o recurso da Tomada de Preços nº 14/2020,  interposto pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA, foi julgado 
procedente pela comissão, e ratificada pelo Prefeito Municipal, reconsiderando a decisão anteriormente prolatada, tornando-a 
habilitada. Pelo exposto, fica designado o dia 29 de setembro de 2020, às 13h30min, para realização da sessão pública de abertura de 
envelope proposta. Informamos, ainda, que o inteiro teor das respostas dos Recursos Administrativos encontram-se disponível no link 
https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-14-2020/51277, aba esclarecimentos.  

Jerônimo Monteiro-ES, 23 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

COMUNICADO REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

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 CONCORRÊNCIA Nº 
008/2020, para às 08:30 horas, do dia 03 
de novembro de 2020, referente a 
contratação de empresa especializada, 
para executar as obras de Construção de 
Complexo Esportivo no Bairro Interlagos, 
neste Munic ípio, tendo em vista 
alterações no Edital.  O comunicado 
encont ra-se  d i spon íve l  no  s i te : 
www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0009.

Linhares, 23 de setembro 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

OPORTUNIDADE
Empreendedores: abertas inscrições para 

receberem consultoria gratuita

Donos de pequenos negócios vão receber consultoria 
gratuita nas áreas de Finanças, Orçamento, Logística, 
Recursos Humanos, Tecnologia Da Informação e 
outras áreas da Administração. A ação é realizada 
pela Agência de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do empreendedorismo do 
E s t a d o  ( A d e r e s ) ,  C o n s e l h o  R e g i o n a l  d e 
Administração (CRA) e Federação das Associações 
de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores 
Individuais do Espírito Santo (Femicro).
O objetivo da parceria é contribuir na recuperação dos 
negócios e no desenvolvimento de novas estratégias 
que auxiliem microempreendedores individuais 
(MEIs), microempresas (MEs) e empresas de 
pequeno porte (EPP), que sofreram os impactos da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), na 
retomada da economia com base numa gestão sólida. 
Para isso, a instituição mobilizou 130 profissionais da 
Administração, que vão aplicar seu conhecimento 
técnico através dessas consultorias.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-
0 9 - 2 0 2 0 )  -  D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

030/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 
06/10/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Fornecimento e Instalação de Material  Permanente 
(Ar-Condicionado), a pedido da SEMARH. Proc. 3094/2020. 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: 2020.030E0700001.02.0033

Luana Guasti
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 31/2020

ID: 2020.024E0500001.01.0008

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo menor preço por lote, no dia 07/10/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de 03 (três) Veículos tipo Passeio 
0km para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br
Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R. 233.
Dores do Rio Preto, 23/09/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

TECNOLOGIA
Agentes de Trânsito de Cariacica iniciam uso de talonário eletrônico

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou, terça (22), o 
treinamento dos agentes municipais de trânsito de Cariacica para utilização do aplicativo de talonário 
eletrônico nas fiscalizações de trânsito.
A ferramenta possibilita ao agente ter acesso aos dados do condutor e do veículo no momento da 
abordagem, facilitando a identificação dos mesmos, além de reduzir as chances de erros no 
preenchimento dos autos de infração. O treinamento é feito pela equipe da Gerência de Tecnologia da 
Informação (GTI) do Detran|ES.
“O trabalho dos agentes de trânsito é muito importante para o município e o uso dessa tecnologia vai 
contribuir para a autuação das infrações nas vias de Cariacica e o melhor atendimento do nosso 
munícipe.”
Marcos Rainha
Secretário de Defesa Social de Cariacica

A ferramenta já é utilizada nas fiscalizações pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e por 
agentes das guardas municipais de Vila Velha, Linhares e Viana. Agentes da Serra e de Cachoeiro de 
Itapemirim também estão aderindo ao sistema e devem passar pelo treinamento em breve. O diretor 
geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca que o uso da tecnologia vai contribuir para que a 
fiscalização seja mais efetiva e integrada no Estado.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ESPORTES
Bolsa Atleta: capixabas se destacam em torneios esportivos

Os atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Laís Gasparini, 

Lincoln Cunha, Tyara Ramos, da natação, e Fernando Magalhães, do vôlei de praia, se destacaram nas competições 

realizadas no último sábado (19).
Os nadadores participaram do segundo torneio interestadual, que ocorreu em Recife, em Pernambuco, e terminaram a 

competição com 11 medalhas, sendo nove de ouro e duas de prata.
Tyara Ramos, que compete na categoria Juvenil 1, conquistou três medalhas de ouro, nas provas de 400m livres, 100m 

costas e 200m medley, além de uma medalha de prata, nos 100m livres. Feliz com os resultados, a nadadora exaltou as 

vitórias que teve e comentou sobre a expectativa de disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade. “Estou bem feliz 

com o resultado que obtive, pois tive uma melhora de tempo em todas as provas. Agora, vou continuar focada no 

Campeonato Brasileiro, que não saiu do calendário. Então, creio que há grandes chances de ser realizado ainda neste 

ano”, afirmou Tyara Ramos.
Já Lincoln Cunha participou de quatro provas e trouxe para o Estado quatro medalhas de ouro. Ele, que competiu nos 

100m livre, 100m borboleta, 200m medley e 400m livre, comemorou. “O torneio foi melhor do que eu esperava, pois foi 

um dia inteiro de competição. Consegui baixar três segundos no medley, fazendo minha melhor marca, e no borboleta 

consegui quebrar uma barreira minha de dois anos, nadando abaixo de um minuto pela primeira vez.” Lincoln Cunha – 

Nadador

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 (23-09-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

031/2020
            
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 11:00 horas do dia 
06/10/2020, Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Exclusivo para ME e EPP – 
Sistema Registro preços. Objeto: Aquisição de Material Permanente com serviço de 
instalação (Fornecimento e Instalação de Antenas de TV), a pedido da SEMUS. Proc. 
2398/2020. 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: 2020.030E0500001.02.0013

Luana Guasti
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE 
PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que o recurso da Tomada de Preços nº 11/2020,  interposto pela empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELLI 
LTDA, foi julgado improcedente pela Comissão, e a nível hierárquico, o Prefeito Municipal negou provimento ao mesmo, mantendo a 
decisão da Comissão, conforme informações contidas no processo e, que o recurso interposto pela empresa CONSTRUFORT 
CONSTRUTORA LTDA, foi julgado procedente pela comissão, e ratificada pelo Prefeito Municipal, reconsiderando a decisão 
anteriormente prolatada, tornando-a habilitada. Pelo exposto, fica designado o dia 28 de setembro de 2020, às 09h, para realização da 
sessão pública de abertura de envelope proposta. Informamos, ainda, que o inteiro teor das respostas dos Recursos Administrativos 
encontram-se disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-11-2020/51274, aba 
esclarecimentos.  

Jerônimo Monteiro-ES, 23 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE 
PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que o recurso da Tomada de Preços nº 12/2020,  interposto pela empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELLI 
LTDA, foi julgado improcedente pela Comissão, e a nível hierárquico, o Prefeito Municipal negou provimento ao mesmo, mantendo a 
decisão da Comissão, conforme informações contidas no processo e, que o recurso interposto pela empresa CONSTRUFORT 
CONSTRUTORA LTDA, foi julgado procedente pela comissão, e ratificada pelo Prefeito Municipal, reconsiderando a decisão 
anteriormente prolatada, tornando-a habilitada. Pelo exposto, fica designado o dia 28 de setembro de 2020, às 13h30min, para 
realização da sessão pública de abertura de envelope proposta. Informamos, ainda, que o inteiro teor das respostas dos Recursos 
Administrativos encontram-se disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-12-2020/51275,  
aba esclarecimentos.  

Jerônimo Monteiro-ES, 23 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA DE 
PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
O Município de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados 
que o recurso da Tomada de Preços nº 13/2020,  interposto pela empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELLI 
LTDA, foi julgado improcedente pela Comissão, e a nível hierárquico, o Prefeito Municipal negou provimento ao mesmo, mantendo a 
decisão da Comissão, conforme informações contidas no processo. Pelo exposto, fica designado o dia 29 de setembro de 2020, às 09h, 
para realização da sessão pública de abertura de envelope proposta. Informamos, ainda, que o inteiro teor das respostas dos Recursos 
Administrativos encontram-se disponível no link https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/detalhe-da-licitacao/info/tp-13-2020/51276, 
aba esclarecimentos.  

Jerônimo Monteiro-ES, 23 de setembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

MEIO AMBIENTE
Parque do Forno Grande distribui mudas no Dia da Árvore 

A ideia é que os alunos plantem as árvores com os pais nas propriedades onde 

moram. Os professores também realizaram o plantio de mudas no entorno da 

escola. “Infelizmente não tivemos a tão desejada visita ao Parque para fazer 

uma trilha cheinha de emoções e nem o delicioso piquenique embaixo das 

árvores. Mas ficamos muito felizes por não deixar a data passar em branco. O 

objetivo da atividade, além de integrar o PEFG com a comunidade escolar 

mesmo em tempos de pandemia, é sensibilizar os alunos quanto ao papel que 

as árvores desempenham na conservação de ecossistemas, biomas e no abrigo 

de toda a nossa biodiversidade”, destacou Janine.

O Parque Estadual de Forno Grande (PEFG), em Castelo, segue com seu 

trabalho de sensibilização sobre a necessidade de conservação ambiental, 

mesmo em tempos de pandemia. Na última segunda-feira (21), data em que foi 

comemorado o Dia da Árvore, as atividades de educação ambiental não 

passaram em branco: o parque distribuiu mudas de espécies nativas para os 

alunos da Escola Municipal Forno Grande.

Uma vez por semana, os pais dos alunos vão à escola, que fica em uma região 

rural próxima ao parque, buscar as atividades para os filhos realizarem em casa, 

já que as aulas estão suspensas devido ao coronavírus. Aproveitando a 

oportunidade, a Unidade de Conservação coordenou uma ação de educação 

ambiental para os alunos. Com a suspensão das aulas, as atividades de 

educação ambiental desenvolvidas nas Unidades de Conservação também 

tiveram uma pausa. Mas, no início de setembro a escola nos procurou 

solicitando apoio nesta atividade extracurricular. A partir de então, iniciamos o 

diálogo com a gestão escolar para desenvolver uma alternativa de atividade 

ambiental adequada e segura para professores e alunos.
Janine Marta Scandiani
Técnica em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (23-09-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios


