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COMUNICADO
J DOS SANTOS NARDI RENOVA - CAR, torna público que OBTEVE da 
SEMDESU, através do Proc. Nº 54772/2016, a(s) Licença(s) LMS Nº 
032/2020, para a atividade de (OFICINA MECÂNICA), (COD. 5.08) na 
localidade de RUA CRISTOVAO COLOMBO, 446, CRISTOVAO COLOMBO no 
município de VILA VELHA - ES.

COMUNICADO
WM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- ME, torna público que OBTEVE da 
SEMDESU, através do Proc. Nº 63.125/2017 , a(s) Licença(s) LMS Nº 
020/2020, para a atividade de (REPARAÇÃO, RETIFICA OU MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS SEM PINTURA POR ASPERSÃO), (COD. 5.07 (I)) na localidade de 
AV. Ministro Salgado Filho, nº 910, Soteco no município de VILA VELHA - ES.

COMUNICADO
VITORIA SERVICE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 
torna público que obteve da SEMDEC através do processo n° 26794/2019-1, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC Nº040/2020), para a 
atividade de Manutenção e Reparação de Bicos injetores, na localidade de 
Av.Cariacica, nº285, Vila Capixaba ,  no Município de Cariacica.

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000017/2020

O Município de Jerônimo Monteiro - ES, cumprindo o estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal, torna público o resultado 
da Tomada de Preços, em epígrafe, cujo objeto fora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE 
RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
JERÔNIMO MONTEIRO/ES, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12  MESES, realizado no dia 29 de outubro de 2020. 
VENCEDOR: Bramastech Monitoramento e Material Elétrico Ltda EPP, no valor total de R$ 15.820,00 (quinze mil oitocentos e 
vinte reais).

Jerônimo Monteiro, 05 de novembro de 2020.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0028
O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 10/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, para 
elaboração de estudos e projetos executivos e complementares para construção de uma creche, em terreno com área 
de total 1.237,75m², e área total a ser construída de 1.098,29m², localizado na sede do Município de Dores do Rio 
Preto/ES, coordenadas geográficas 204116.21 s415048.93.
Vencedor: VM Engenharia e Construtora LTDA - ME.
Valor: R$ 72.834,96.
Dores do Rio Preto, 05/11/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

SETADES
Inscreva-se para a III Mostra Estadual de Práticas em Assistência 

Social
As inscrições estão abertas até o dia 23 de novembro e qualquer profissional da 
área da assistência social pode participar.
Não é raro que grandes inovações. A Mostra é um instrumento de técnicas e 
práticas aconteçam para identificar e disseminar ações a partir de ações que 
buscam de sucesso que contribuam para a descobrir novos caminhos para 
modernização, inovação e eficiência questões locais. Assim também é no do 
Sistema Único de Assistência Social campo da assistência social, no Estado. Além 
disso, profissionais da área utilizam o evento promove o reconhecimento 
conhecimentos e as potencialidades do compromisso dos profissionais, dos 
contextos em que estão inseridos uma vez que um trabalho apresentado para 
propor novas alternativas pode ser replicado e adaptado diante dos desafios 
sociais em outros territórios.
A fim de conhecer e dar visibilidade e impacto que as boas práticas bem-sucedidas 
na população atendida, e inspiradoras.

Inscrições
Este ano, a terceira edição da Mostra tem como tema “Impactos e Desafios do 
Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 na Assistência Social do Espírito Santo”.
As inscrições estão abertas até o dia 23 de novembro de 2020 e qualquer 
profissional da área da assistência social pode se inscrever.
A Mostra acontecerá no dia 03 de fevereiro de 2021 e a seleção dos trabalhos será 
feita em conformidade com o edital e o cronograma proposto.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (05-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

COMUNICADO REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 017/2020

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, que 
fica determinado para o dia 10/11/2020 
às 08:00 horas, na sala de reuniões desta 
Comissão, situada a Avenida Augusto 
Pestana, nº 790, Centro, Linhares-ES, a 
abertura dos envelopes “PROPOSTA 
D E  P R E Ç O S ” .  C ó d .  C i d a d E S 
C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600019.01.0006
Linhares-ES, 06 de novembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL
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EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES Nº 33/2020 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, instituição financeira 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.145.829/0001-00, com sede e foro em Vitória-ES, na Av. Princesa 
Isabel, 54, Ed. Caparaó, Centro, CEP 29010-906, em cumprimento ao disposto no art. 27 caput e 
parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.514/97, por intermédio do Leiloeiro Designado, faz saber que no dia e 
hora designados venderá em Leilão Público, no estado e situação jurídica em que se encontram os 
bens imóveis abaixo discriminados: 
1 - Uma área de terras medindo 52.635 m2 (cinqüenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco metros 
quadrados), em abertas e carrascais, com todas as benfeitorias nela existentes, com cercas de 
arame em comum em uma área de terras de 145.200 m2 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos 
metros quadrados) de terra, situada no lugar denominado “Veadinho”, no município de Divino São 
Lourenço-ES, que limita por seus diversos lados com Manoel Carlos Barbosa, Francisco Pedro 
Ferreira, Hildo Frangilo, Córrego da Jacutinga e com quem mais de direito. Cadastrada no INCRA 
sob o nº 507.067.268.712. Registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaçuí-ES, 
no Livro 2-D, fl.37, na matrícula 637, em 02/02/1978. 
2 - Uma propriedade agrícola medindo 96,80 ha (noventa e seis hectares e oitenta ares), contendo 
lavoura cafeeira e demais benfeitoria, situada no lugar denominado “Limo Verde”, no Distrito da sede 
do município de Divino São Lourenço-ES. Confrontando-se por seus diversos lados com Adilson 
Pinto de Oliveira, José Vitória Zago, Nudson Vieira, Sebastião Almeida e com quem mais de direito. 
Cadastrada no INCRA sob o nº 507.067.267-8. Registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 
comarca de Guaçuí-ES, no Livro 2-V, fl.138, na matrícula 4.067, em 03/03/1997. 
1º leilão no dia 26/11/2020, às 14:00 horas, por lance não inferior a R$ 689.300,00 e, não 
comparecendo licitantes, fica desde já designado o 
2º leilão no dia 11/12/2020, às 14:00 horas, arrematando quem maior lance oferecer além daquele 
da dívida a ser atualizada forma do art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei 9.514 de 20/11/97 até o dia 11/12/2020. 
Observações: 
1) Fica excluída a responsabilidade do alienante pela evicção, nos termos do artigo 448 do Código 
Civil; 
2) O comprador expressa sua anuência com a obrigação de providenciar a escritura de transferência 
do bem, no prazo de 90 (noventa) dias contado da data da arrematação, inclusive seu registro, 
averbação e transferência junto à Prefeitura e demais órgãos competentes, sob pena de 
desfazimento da arrematação; 
3) A venda será em caráter "ad corpus", vez que a referência às suas dimensões é simplesmente 
enunciativa - §3º, Art. 500, do Código Civil; 
4) As despesas relativas a impostos, taxas, averbações e registros, bem como aquelas necessárias à 
desocupação dos imóveis, correrão por conta do arrematante a quem competirá, também, adotar as 
medidas possessórias eventualmente necessárias, regularizar e/ou averbar as edificações junto aos 
Registros Competentes; 
5) Os imóveis não possuem o CAR – Cadastro Ambiental Rural, ficando sob a responsabilidade do 
comprador o cadastro do imóvel junto ao IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo; 
6) Em 24/06/2020, data da vistoria, o imóvel de nº 1 encontrava-se desocupado, e o de nº 2, ocupado. 
LOCAL: Av. Princesa Isabel, 54 – Ed. Caparaó - 9º andar – Centro – Vitória – E.S. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A arrematação é à vista, admitir-se-á o pagamento de, no mínimo, 
10% (dez por cento) do lance vencedor no ato, e o saldo quitado em até 1 (um) dia da data do Leilão. 
INTIMAÇÃO: Fica intimada pelo presente Edital a empresa TECNOTRUTA S/A, CNPJ-MF nº 
39.314.786/0001-57, para a devida ciência dos leilões. 
Vitória, 04 de novembro de 2020. 

ATOS OFICIAIS, 

AVISOS, 

BALANÇOS, 

EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741
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