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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 - COM LOTES EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E EQUIPARADOS.
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, torna público que realizará licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, para 
“Registro de Preços”, tipo “Menor Preço por Lote”, para “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE COM ITENS 
FRACASSADOS OU DESERTOS.” DATA DE ABERTURA: 10/12/2020. HORÁRIO DE ABERTURA: 08h:45min. LOCAL DE 
ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A integra do Edital se encontra disponível para 
download no sí t io  www.jeronimomontei ro.es.gov.br.  Informações adic ionais podem ser obt idas v ia emai l 
pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) 3558-2917 e presencialmente.

Jerônimo Monteiro-ES, 24 de novembro de 2020.
 Leonardo Gonçalves Ferreira

Pregoeiro da PMJM

INTEGRAÇÃO
Secretaria da Agricultura e IJSN realizam seminário de integração

O seminário contou com apresentações de diversos temas: Projeto 
Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS); resultados da pesquisa 
realizada com os beneficiários do Programa Caminhos do Campo; sistema 
Geobases, versão 2.0; panorama sobre o planejamento estratégico da Seag, 
carteira de projetos da Secretaria e a metodologia de gestão dos resultados; 
projeto de expansão da telefonia e internet rural no Estado do Espírito Santo; 
Programa Estadual de Barragens Públicas e o projeto sobre Energia Mais 
Produtiva.
A expectativa é de que as ações mais integradas sejam realizadas a partir desta 
parceria entre a Seag e o IJSN, pois a troca de conhecimento possibilitará 
potencializar os resultados das ações, permitindo mais decisões baseadas em 
evidências, uma gestão transparente e melhor uso dos recursos públicos.
A concepção do seminário surgiu como encaminhamento de uma reunião 
técnica realizada entre a Seag e o IJSN, no final de setembro de 2020. Nesta 
reunião foi possível identificar a compatibilidade de atividades e objetivos em 
comum existentes entre as duas instituições, no sentido da implementação, 
aprimoramento e avaliação dos reais impactos e resultados relacionados aos 
projetos e ações que a Secretaria executa para a sociedade.
Durante a abertura do evento, o secretário de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, destacou a sociedade, de 
acordo com cada cenário. Nesse sentido, solidificar uma parceria com o 
Instituto Jones, que tem muita competência na área de análise de resultados de 
políticas públicas, é fundamental para agregar mais valor ao trabalho que a 
Seag vem fazendo. Paulo Foletto - Secretário da Agricultura

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (24-11-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DO EDITAL DE CITAÇÃO

Nº do processo: 0003150-22.2016.8.08.0004
AÇÃO: 90 - DESAPROPRIAÇÃO
REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES 
E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
– DER – ES

REQUERIDO: AGUINALDO DE NADAI, FRANCISCA 
IRANIS FALCÃO DE NADAI E MARIO GARCIA DOS 
SANTOS

FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O 
PRESENTE EDITAL VIREM que fica (m) devidamente 
CITADO (S): REQUERIDO (A): MARIO GARCIA DOS 
SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, de 
todos os termos da presente ação para querendo, 
oferecer contestação.

ADVERTÊNCIA: 
a) PRAZO: O prazo para contestar a presente ação é de 
15 (quinze) dias, a partir da publicação do edital.
b) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-
ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos 
direitos indisponíveis.

Processo administrativo: Nº 68404115

CONSUMO
Procon-ES orienta sobre compras e 
alerta para fraudes na Black Friday
Faltam poucos dias para a realização da 
Black Friday Brasil, uma campanha de 
vendas on-line anual que oferece altos 
descontos nos estabelecimentos 
credenciados. Com tanta facilidade e 
variedade de lojas, é preciso cautela 
antes de realizar a compra para evitar 
problemas futuros.
O comércio eletrônico brasileiro 
movimenta bilhões de reais todos os 
anos. Valores mais baixos, facilidade 
para pesquisar os preços dos produtos 
em diferentes lojas e comodidade são 
alguns dos motivos pelos quais os 
consumidores optam pelas lojas 
virtuais, mas é preciso atenção na hora 
da compra para evitar prejuízos com 
fraudadores e outros problemas.
O consumidor que vai participar pela 
primeira vez da Black Friday precisa 
saber que nem todos os produtos à 
venda  nos  s i t e s  c r edenc i ados 
participam da promoção. Sendo assim, 
é preciso que os produtos com desconto 
estejam destacados e identificados por 
meio do selo “Black Friday”.

Fonte: Diário Oficial do estado do 
esp í r i to  Santo  (24-11-2020)  - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios

ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO
Sul do Estado tem atendimento 

exclusivo para crédito Bandes

O  fi n a n c i a m e n t o  a o s 

empreendimentos em municípios da 

região sul ganha mais agilidade e 

exclusividade com o atendimento 

pe r sona l i z ado  do  Banco  de 

Desenvolvimento do Espírito Santo 

(Bandes), com uma gerente de 

Negócios especifica para essa região 

do Estado.
Os recursos das linhas de crédito do 

banco capixaba são destinados à 

amp l i a ção ,  mode rn i z a ção  e 

implantação de empresas de 

diversos segmentos e os setores da 

indústria, comércio e serviços.
A metodologia de atendimento 

adotada pelo Bandes começou em 

2019 e segue neste ano, com 

possibilidade de visitas in loco nas 

empresas e adaptação dos produtos 

às necessidades do negócio. 

D u r a n t e  o  p e r í o d o  d e 

d i s t a n c i a m e n t o  s o c i a l ,  o 

atendimento remoto será on-line.
No seu planejamento estratégico, o 

banco tem atuação focada em 

apresentar  aos  empresár ios 

so luções  finance i ras  pa ra  o 

investimento produtivo. “A partir do 

novo planejamento do banco, a área 

comercial conta com um modelo de 

atendimento ao cliente, estruturado 

sobre dois pilares.

Fonte: Diário Oficial do estado do 

espírito Santo (24-11-2020) - 

D i s p o n í v e l  e m 

www.jusbrasil.com.br/diarios

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LINHARES-ES

E D I T A L

O Secretário Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, Dr. Márcio Pimentel 
Machado, nomeado através do decreto 
municipal 001/2017, de 02/01/17, vem 
pelo presente EDITAL nos termos do 
Parágrafo Único, do artigo 206, da Lei 
1.347/90, chamar a servidora municipal 
M A R I A  D E  L O U R D E S  F A B R E S 
CALMON, tendo em vista o que consta no 
p r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º . 
011299/2020, de 26/08/2020, para que 
retorne ao serviço no prazo de 20 (vinte) 
dias, a partir da publicação deste, sob 
pena de caracterizar-se o abandono do 
cargo que ocupa. 

Linhares-ES, 23 de novembro de 2020

MÁRCIO PIMENTEL MACHADO
Secretário Municipal de Administração e

dos Recursos Humanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LINHARES-ES

E D I T A L

O Secretário Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, Dr. Márcio Pimentel 
Machado, nomeado através do decreto 
municipal 001/2017, de 02/01/17, vem 
pelo presente EDITAL nos termos do 
Parágrafo Único, do artigo 206, da Lei 
1.347/90, chamar a servidora municipal 
JERUSA LAURETE, tendo em vista o que 
consta no processo Administrativo nº. 
003914/2020, de 04/03/2020, para que 
retorne ao serviço no prazo de 20 (vinte) 
dias, a partir da publicação deste, sob 
pena de caracterizar-se o abandono do 
cargo que ocupa. 

Linhares-ES, 23 de novembro de 2020

MÁRCIO PIMENTEL MACHADO
Secretário Municipal de Administração e

dos Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MÁXIMA LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Q, 135, Quadra 76-A, Lote 001, 
Rosário de Fátima, Serra-ES, CEP 29.161-124, CNPJ 24.541.208/0001-86, NIRE 32201854836, 
representada por DANIEL DA SILVA, convoca os sócios para comparecimento em reunião, a ser 
realizada na Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, salas 809/811, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29.101-
310, no dia 03 de dezembro de 2020, às 09:00 horas (primeira convocação), caso não tenha quórum 
deliberativo, a segunda convocação fica estabelecida para o mesmo dia, às 09:30, ocasião em que 
serão deliberados os seguintes temas:

1) Alteração do contrato social: a) reforma do contrato social; b) cumprimento de exigências 
apontadas pela Junta Comercial para explicitação de procedimentos de exclusão de sócio e resolução 
da sociedade em relação a sócio minoritário.
 
Os documentos necessários para instrução da reunião já foram disponibilizados aos sócios, incluindo 
minuta de proposta da alteração contratual, possibilitando que todos os interessados tenham 
conhecimento prévio dos assuntos a serem discutidos e votados.
 
Sem mais para o presente.
 
 

DANIEL DA SILVA
Administrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MÁXIMA LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua Q, 135, Quadra 76-A, Lote 001, 
Rosário de Fátima, Serra-ES, CEP 29.161-124, CNPJ 24.541.208/0001-86, NIRE 32201854836, 
representada por DANIEL DA SILVA, convoca os sócios para comparecimento em reunião, a ser 
realizada na Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, salas 809/811, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29.101-
310, no dia 03 de dezembro de 2020, às 10:00 horas (primeira convocação), caso não tenha quórum 
deliberativo, a segunda convocação fica estabelecida para o mesmo dia, às 10:30, ocasião em que 
serão deliberados os seguintes temas:

1) Distribuição de lucros do terceiro trimestre de 2020.
 
Os documentos necessários para instrução da reunião já foram disponibilizados aos sócios, incluindo 
balancete do período, possibilitando que todos os interessados tenham conhecimento prévio dos 
assuntos a serem discutidos e votados.
 
Sem mais para o presente.
 

 
DANIEL DA SILVA

Administrador
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