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Vitória, 05/11/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 34/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0039

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL 
do tipo menor percentual global, no dia 19/11/2020, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das 
transações realizadas por meio de cartão magnético com função de débito e/ou crédito, à vista e/ou parcelado, através 
de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras: visa, visa electron, 
mastercard, mastercard maestro, banescard e ourocard, para a divisão de tributação.
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, 04/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 35/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0040

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 20/11/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição e instalação de equipamento de 
ar condicionado para atender as necessidades do CMEIEF Cristina Peixoto do Carmo, Escola da rede municipal de ensino 
do Município de Dores do Rio Preto-ES.
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, 04/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0034
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 32/2020.
Objeto: Aquisição de ferramentas manuais diversas e material de construção para realização dos serviços de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras.
Vencedores: Gabriela Hubner Silvério-ME nos lotes 1, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 
43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 72, 77, 81, 83, 84, 87 e 91 no valor total de R$ 36.344,40. Indústria e 
Comercio Paraíso LTDA nos lotes 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 
45, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 no valor total de R$ 162.178,50. Pedreira Floresta LTDA nos lotes  4 e 9 no valor  total 
de R$ 48.300,00.
Dores do Rio Preto/ES, 04/11/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

REPOSITÓRIO NACIONAL
Secont vai gerenciar conteúdo sobre combate à corrupção

O repositório digital reunirá trabalhos produzidos pelas controladorias da União, 
dos Estados e dos municípios.
A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) vai gerenciar os conteúdos 
referentes ao tema “Responsabilização Administrativa e Lei Anticorrupção” no 
Banco do Conhecimento do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). O 
repositório digital reunirá trabalhos produzidos pelas controladorias da União, dos 
Estados e dos municípios.
Na função de gestora de conteúdo, a Secont será responsável tanto pela 
alimentação do repositório quanto pela avaliação e aprovação dos trabalhos que 
serão disponibilizados com foco no tema, fazendo parte do grupo de seis 
instituições de controle interno de todo o País selecionadas pelo Conaci para esta 
tarefa.
Para o subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial, 
Marcelo Altoé, a escolha da Secont é um reconhecimento à expertise do Espírito 
Santo na aplicação da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013). O Estado, que foi o 
primeiro a aplicar multa a uma empresa com base na legislação, é reconhecido 
nacionalmente pela efetividade do trabalho de combate à corrupção em compras 
públicas, que já resultou na condenação de 48 empresas e na aplicação de mais de 
R$ 11 milhões em multas.
O objetivo do Banco do Conhecimento é a divulgação e disseminação de boas 
práticas de controle interno por todo o País. A criação do repositório favorece a 
troca de experiências entre os órgãos de controle, e o conteúdo poderá ser 
consultado por qualquer interessado.
A proposta é que a ferramenta se torne gradativamente um grande repositório dos 
principais documentos produzidos no País sobre auditoria, correição, 
responsabilização administrativa, ouvidoria, transparência, controle social, gestão 
de riscos, governança e integridade. Os seis gestores de conteúdo escolhidos pelo 
Conaci e seus respectivos temas são: Auditoria e Controlem(Controladoria Geral 
do Estado do Mato Grosso); Correição (Secretaria da Controladoria Geral do Estado 
de Pernambuco); Governança, Integridade e Gestão de Riscos (Controladoria 
Geral do Estado de Minas Gerais); Ouvidoria (Ouvidoria Geral do Estado de São 
Paulo); Responsabilização Administrativa e Lei Anticorrupção (Secont); e 
Transparência e Controle Social (Controladoria Geral do Estado de Goiás).

SOBRE A PLATAFORMA

O envolvimento da Secont é totalmente gratuita e utilizada com o Banco do 
Conhecimento, por mais de três mil instituições começou no ano passado, em todo 
o mundo. No Brasil 110 quando a equipe de Tecnologia organizações já aderiram à 
soda Informação da Secretaria lução, incluindo a Controladoria participou do 
desenvolvimento da Geral da União (CGU).

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (04-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

TREM ALIMENTOS S/A
CNPJ: 01.001.667/0001-71

NIRE: 32300041655
Resumo da AGE de alteração da Diretoria Pelo presente instrumento, os sócios cotistas : 1) Deliberar 
sobre o pedido de renúncia de um dos atuais membros da Diretoria da Companhia; 2) Deliberar sobre 
a nova composição da nova Diretoria; 3) Deliberar sobre a criação de uma filial; 04) Deliberar sobre o 
objeto social da filial; 5) Anexo I - Lista de presença; 6) Anexo II – Estatuto Consolidado; 6) Termo de 
Posse da nova diretoria constante no anexo III. A AGE foi arquivada na JUCEES, sob prot. 200128639 
em 10/02/2020.

PROCESSO SELETIVO
Sedu abre processo seletivo para 

Educação em Tempo Integral

O período de inscrição está aberto e 
segue até o dia 09 de novembro.
A Secretaria da Educação (Sedu) 
abriu um processo seletivo destinado 
a profissionais do magistério, efetivos 
e estáveis, da rede escolar pública 
estadual, para atuação na equipe da 
Assessoria Especial de Educação em 
Tempo Integral. O Edital nº 23/2020, 
que dispõe sobre as regras da seleção 
foi publicado na edição de ontem (03) 
do Diário Oficial do Estado.
O período de inscrição está aberto e 
segue até o dia 09 de novembro. Para 
se candidatar, os interessados devem 
e n v i a r  a  d o c u m e n t a ç ã o 
comprobatór ia  para  o  e-ma i l 
procseletivo.ac@sedu. es.gov.br, 
indicando a função pleiteada no 
a s s u n t o  d o  e - m a i l  “ T é c n i c o 
Pedagógico – Tempo Integral”.
O processo seletivo compreenderá 
on- l i ne ,  sem necess idade  de 
deslocamento do candidato).

Fonte: Diário Oficial do estado do 
espírito Santo (04-11-2020) - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios es360.com.br/publicidade_legal1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO GRUPAMENTO EMPRESARIAL DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO 
MONTSERRAT

Serra/ES, 04 de novembro de 2020.

Na qualidade de administradora do GRUPAMENTO EMPRESARIAL DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO 
MONTSERRAT, na forma prevista na alínea “k” do art. 211 da Convenção de Condomínio, na forma da Lei nº 
10.406, de 10/01/2002, CONVOCAMOS todos os Condôminos e Inquilinos, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada na Sala de Reunião da Torre Empresarial do Shopping Montserrat localizada 
no pavimento G1, na cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colinas de 
Laranjeiras, no dia 12 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 19:00 horas em primeira convocação se estiverem 
presentes os Condôminos que representem 51% (cinquenta e um por cento) das frações ideais do Condomínio (art. 
218° da Convenção de Condomínio) e, no mesmo dia e local, às 19:30 horas, em segunda e última convocação, 
com qualquer número de condôminos, para deliberarem acerca dos seguintes assuntos constantes da Ordem do 
Dia:

1.Aprovação da Prestação de Contas;
2.Aprovação da Previsão Orçamentária;
3.Eleição de Síndico e Membros do Conselho;
4.Assuntos Gerais.

Lembramos que todos os Condôminos e/ou Inquilinos poderão participar da Assembleia Geral, entretanto somente 
terá direito ao voto aquele cuja unidade autônoma esteja rigorosamente em dia com suas obrigações condominiais.

Os condôminos poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procuradores com mandato (procuração 
com firma reconhecida), que lhes confira poderes especiais para discutir e votar na Assembleia Geral.

Em cumprimento as exigências do Decreto nº 4636-R, do Governo do Estado, serão necessárias as 
seguintes precauções:
· OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.
· Os participantes deverão respeitar o distanciamento mínimo 1,50 M (um metro e meio).
· Será disponibilizado álcool gel 70%.

Atenciosamente,

CONDOMINIAR – Soluções administrativas
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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  S/A

20 DE NOVEMBRO - 14h


