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AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

013/2020
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 o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 013/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: DN CONSTRUÇÕES, 
TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI.
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos. Cód. 
C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600017.01.0004.
Linhares-ES, 11 de novembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2020

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 o resultado de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2020.
EMPRESA  HABIL ITADA:  GOLDEN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI. Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas. Cód. CidadES Contratações: 
2020.042E0600008.01.0016
Linhares-ES, 11 de novembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix 
Presidente da CPL

VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – CNPJ: 11.150.926/0001-80 – 
NIRE 32201443771. Data: 11.09.2020. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de 
direito, pelas sócias Lorenge S.A Participações e Jose Elcio Lorenzon, na sede da Sociedade, resolvem: 
1) alterar o endereço da sociedade para: Rua Jose Alexandre Buaiz, 350, Enseada do Suá, Vitória, ES, 
CEP 29.055-545. 2) Considerando mutuo existente, foi aprovado em reunião de sócios, nesta data, a 
redução do capital social da sociedade no valor de R$ 27.260.010,00 (vinte e sete milhões e duzentos 
e sessenta mil reais e dez centavos) mediante diminuição do valor nominal das quotas do capital social 
da sócia Lorenge S.A Participações. Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o 
arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação 
deste extrato. Vitória, 11.09.2020. Lorenge S.A Participações e Jose Elcio Lorenzon.

LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, que tendo em 
vista o não comparecimento de interessados, o Processo Licitatório nº 055/2020 – Pregão 
Presencial nº 039/2020 com julgamento ocorrido no dia 09/11/2020 às 12:30 horas, fica 
declarado DESERTO. Objeto: Registro de preços para futura e eventual a contratação de 
empresa especializada objetivando aquisição de medicamentos que foram declarados 
fracassados e/ou desertos referente ao Processo Licitatório nº. 031/2020, Pregão 
Presencial nº. 022/2020 no intuito de atender a demanda da Farmácia Básica Municipal - 
REMUME deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Informações: Informações: Tel.: (28) 3543-0683, (28) 3543 – 1411 ou (28) 
3543-1654, com Juliana Tomaz Silveira – Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL
 N.º 37/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0042

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 25/11/2020, às 09:00 horas. Objeto: Aquisição de computadores e notebooks 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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, 11/11/2020.

João Otávio da Silva Malaquias
Pregoeiro

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.
CNPJ: 14.723.899/0001-85 - NIRE: 32.300033016

Ata de AGO/E dos Acionistas, realizada em 10/09/20, às 09h, na sede da sociedade, localizada no ES. Data e 
Horário: 10/09/20, às 09h. Local: Sede social da Cia., na Cidade de Serra, ES, na Av. Eldes Scherrer Souza, 2.162, 
Colina de Laranjeiras, CNPJ 14.723.899/0001-85 e registrada na JUCEES sob o NIRE 32.300033016. 
Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação, vez que verificada a presença da 
totalidade dos acionistas (§4º, art. 124, Lei 6.404/76), representando a totalidade do capital social: SC2 
Participações Ltda., sociedade empresarial Ltda., com sede na Rua Dezenove de Fevereiro, 30/6º, Botafogo, RJ, 
CNPJ/MF sob o nº 11.443.479/0001-57, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0853141-
3, neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Sr. Leonardo de Sá Cavalcante, 
brasileiro, casado, empresário, RG 1.156.443 - SSP/ES, CPF/MF 024.507.057-59, com escritório na Av. Ataulfo de 
Paiva, 204, Sls. 401 - 402 - 403 - 404, Ed. Leblon Empresarial, Leblon/RJ; Sá Cavalcante Participações S.A., S.A. 
de capital fechado, com sede e foro na Av. Ataulfo de Paiva, 204, Sls. 401 - 402 - 403 - 404, Ed. Leblon Empresarial, 
Leblon/RJ, CNPJ/MF sob o nº 11.443.479/0001-57 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 
33.3.0030060-1, representado pelo seu Diretor, Leonardo de Sá Cavalcante, brasileiro, casado, empresário, RG 
1.156.443 - SSP/ES, CPF/MF 024.507.057-59, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 204, Sls. 401 - 402 - 403 - 404, 
Ed. Leblon Empresarial, Leblon/RJ e Especiale Towers Empreendimento Imobiliário Ltda. SPE, sociedade 
empresarial Ltda. de propósito específico, com sede na Cidade de Serra, ES, na Av. Eudes Scherrer de Souza, s/n°, 
Planalto de Carapina, CNPJ nº 11.591.584/0001-33 e seus atos constitutivos arquivados na JUCEES, sob o NIRE 
32.2.0147209-7, representada pelo Sr. José Élcio Lorenzon, brasileiro, divorciado, economista, RG 204.084 - 
SSP/ES, CPF/MF 244.117.607-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Lírio, 619/1501, Praia do Canto, cidade 
de Vitória, ES. Mesa: Presidente: Leonardo de Sá Cavalcante, brasileiro, casado sob o regime de separação total 
de bens, empresário, RG 1.156.443 - SSP/ES, CPF/MF 024.507.057-59, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 204, 
Sls. 401 - 402 - 403 - 404, Ed. Leblon Empresarial, Leblon/RJ. Secretário: Carlos Henrique Maciel de Abrahão, 
brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RJ: 121895 e CPF/MF 053.573.027-66, com escritório na Av. Doutor Olívio Lira, 
353/20º, Centro Empresarial Praia da Costa, Vila Velha/ES. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Cia. e Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19, publicados no DOEES e no Jornal Metro, na data de 04/09/20 
e 10/09/20, respectivamente; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31/12/19; (iii) deliberar sobre a absorção de prejuízo à conta dos sócios; (iv) deliberar sobre a 
remuneração dos administradores; (v) aprovação do Aumento de Capital Social. Deliberações: Feita a leitura da 
Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições 
deliberam: (i) que ficam aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e 
fiscal encerrado em 31/12/19, aprovados conforme Notas Explicativas e devidamente publicado no DOEES e no 
Jornal Metro, na data de 04/09/20 e 10/09/20, respectivamente; (ii) Prejuízo Líquido do Exercício da Cia., referente 
ao exercício social encerrado em 31/12/19, no valor de R$ 42.277.364,00, o qual, somado ao prejuízo acumulado 
existente na sociedade totaliza o montante de R$ 82.875.798,00; (iii) os sócios absorvem o prejuízo acumulado pela 
sociedade, reduzindo o capital social, na proporção de 60% para a SC2 Participações Ltda., perfazendo R$ 
49.725.479,00 e 40% para a Especiale Towers Empreendimento Imobiliário Ltda. SPE., perfazendo R$ 
33.150.319,00; (iv) Por unanimidade, nos termos do Art. 152 da Lei 6.404/76, fora fixada a remuneração mensal 
individual dos administradores no valor de R$ 1.000,00. Neste ato, os administradores expressamente renunciam a 
remuneração fixada; (v) Fica aprovado o aumento do capital social através do Adiantamento de Futuro Aumento de 
Capital, proporcional ao número respectivo de ações de cada acionista. Assim, a SC2 Participações Ltda., neste 
ato, subscreve o valor de R$ 7.553.231,00, o qual será integralizado em moeda corrente nacional. A Especiale, por 
sua vez, neste ato, subscreve o valor de R$ 5.035.487,00, o qual será integralizado em moeda corrente nacional, 
totalizando o capital social de R$ 12.588.717,00. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada pela unanimidade dos sócios e assinada. Data: Serra, ES, 10/09/20. Mesa: Leonardo 
de Sá Cavalcante - Presidente da Mesa; Carlos Henrique Maciel de Abrahão - Secretário da Mesa. Sócios 
Presentes: SC2 Participações Ltda.; Sá Cavalcante Participações S.A.; Especiale Towers Empreendimento 
Imobiliário Ltda. SPE. JUCEES nº 20200721720 em 15/10/20. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.
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ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Atendimento Educacional identifica alunos com múltiplas inteligências

As escolas da Rede Estadual contam com professores do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) em Altas Habilidades/Superdotação, que identificam estudantes 
com indícios em Altas Habilidades a partir da sondagem e identificação, que ocorrem 
por meio do acompanhamento realizado no contraturno escolar, para potencializar as 
habilidades e os talentos dos alunos.
É o caso de Guilherme Rosa, da 1ª série do Ensino Médio, estudante da Escola 
Estadual de Ensino Médio (EEEM) Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória, que 
vem chamando atenção da professora Simone Clarindo.
Segundo a professora, Guilherme Rosa é um autodidata, com múltiplas inteligências. 
“Ele é um aluno que tem uma gigante habilidade em arte. Constrói protótipos com 
sucatas, além de tocar vários instrumentos, como sopro, e ainda tem uma voz 
encantadora”, contou Simone Clarindo.
O estudante Guilherme Rosa disse que faz o que sente vontade e que gosta de tudo 
um pouco. “O que mais gosto de fazer não é somente desenhar, pintar, cantar, tocar 
ou qualquer outra coisa. Faço somente o que dá vontade de fazer, gosto sempre de 
um pouco de cada coisa. Nunca imaginei e até hoje ainda não me imagino em algo 
grande, nem mesmo pensei que teria
altas habilidades em alguns quesitos, mas pela professora Simone e toda a 
assistência que tive por meio dela nos seus tempos livres ou ocupados, comecei a 
desenvolver as minhas técnicas para uma possível divulgação e incentivo do meu 
trabalho”, afirmou.
O dia 20 de novembro é lembrado pelo Dia da Consciência Negra e Guilherme Rosa já 
se antecipou e produziu um vídeo sobre o tema, com todo seu talento e sensibilidade.
O que mais gosto de fazer não é somente desenhar, pintar, cantar, tocar ou qualquer 
outra coisa. Faço somente o que dá vontade de fazer, gosto sempre de um pouco de 
cada coisa. Nunca imaginei e até hoje ainda não me imagino em algo grande, nem 
mesmo pensei que teria altas habilidades em alguns quesitos, mas pela professora 
Simone e toda a assistência que tive por meio dela nos seus tempos livres ou 
ocupados, comecei a desenvolver as minhas técnicas para uma possível divulgação e 
incentivo do meu trabalho.
Guilherme Rosa - Estudante da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual do 
Espírito Santo
Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

OBRAS
Governador autoriza reforma em mais três unidades da PMES

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã do último sábado 
(07), em três companhias de Polícia Militar, onde assinou as ordens de serviço para 
a reforma das unidades, localizadas nos municípios da Serra e Vila Velha.
“Estamos fazendo um conjunto de investimentos robusto na segurança pública. 
Assumimos em 2011 com a área de segurança pública desorganizada, sem 
investimentos, sem viaturas, sem armamento, sem efetivo e sem condições de 
fazer o enfrentamento à criminalidade. Dentro do Programa Estado Presente em 
Defesa da Vida fizemos uma reestruturação. Voltamos agora em 2019 e 
encontramos a mesma situação e estamos reestruturando novamente”, afirmou o 
governador Casagrande.
A primeira Ordem de Serviço foi assinada na 5ª Companhia do 4º Batalhão da 
PMES, localizada no bairro São Torquato, em Vila Velha. No local, serão executadas 
obras de demolição, reforma da unidade.
“Estamos dando importantes ordens de serviço para reforma de companhias de 
polícias para que nossos militares possam ter estrutura adequada para o 
enfrentamento ao crime. Não podemos admitir que nossos militares trabalhem em 
locais sem condições físicas. Valorizar o trabalho do militar também passa por dar 
uma melhor estrutura, uma melhor condição para exercer sua profissão.”
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (10-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios


