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EXTRATO DE CONTRATO - 4° 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 4441 de 15 de Dezembro 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 30 de Abril de 2021. DATA DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2020.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

ATOS OFICIAIS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741

CHAMADA PÚBLICA
Seger busca patrocinador para intervenção artística em fachada de edificação no Centro de Vitória
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou, no Diário Oficial do Estado da última quinta-
feira (17), a Chamada Pública Nº 04/2020, que visa à identificação de pessoa jurídica interessada em 
patrocinar uma intervenção artístico-urbana na fachada do edifício Humberto Gobbi, situado à Avenida 
Presidente Florentino Ávidos, no Centro de Vitória.
O documento completo, disponível no site  de patrimônio, informa a procura por empresa que custeie a 
execução de arte em área de 1.600 metros quadrados, estimada no valor máximo de R$ 145 mil, englobando 
mão de obra, material, preparação da base com reparos de fissuras existentes e estruturas necessárias para o 
serviço. É resguardado ao patrocinador a opção pelo fornecimento direto dos materiais e equipamentos 
necessários. A arte para intervenção será escolhida por meio de concurso público, aberto a participantes do 
território nacional, regulamentado por edital específico que será publicado em até 30 dias da escolha do 
patrocinador e da assinatura do termo de parceria. Ela deverá ser feita em estilo grafite e abordar a temática 
Patrimônio Capixaba, sendo opcional a inserção de elemento visual que possibilite a interação do público com 
a cena retratada em registros fotográficos (instagramável).
Lenise Loureiro - A secretária de Estado de Gestão Secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise 
Loureiro Recursos Humanos, destacou o objetivo da iniciativa. As propostas dos interessados deverão ser 
protocoladas na Seger. Como contrapartida, o edital prevê até o dia 18 de janeiro de 2021, com a inserção do 
logotipo do patrocinador a cópia de documento de Identificação em área de até 2% do painel artístico, da 
empresa e de responsável legal e de forma integrada e contextualizada a declaração de interesse na parceria.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (22-12-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

FORMATURA
Corpo de Bombeiros Militar forma 146 novos soldados da Corporação
“Temos que agradecer muito ao governador Renato Casagrande pelo 
investimento feito em nossa Corporação e ao secretário Alexandre Ramalho, 
que se esforçou muito para que esse curso prosseguisse, mesmo em meio a 
tanta dificuldade e uma pandemia. O comandante me concedeu a honra de 
comandar esse curso, que foi o maior da história.”

Quem entra numa corporação militar como essa fez uma escolha. É diferente 
você ser um servidor civil e ser um servidor militar, que carrega junto a 
hierarquia, disciplina e o compromisso de defesa da “nossa Nação e do nosso 
Estado. Os bombeiros também carregam consigo a defesa da vida. É 
importante que a gente diga isso, numa hora de pandemia, em que vemos 
tantas pessoas perderem a vida. Nós estamos numa solenidade de formatura, 
em que a principal razão da existência dessa Corporação é fazer a defesa da 
vida. É doar e colocar em risco a sua própria vida para defender a vida de uma 
outra pessoa que vocês nem conhecem. Por isso, o Corpo de Bombeiros é tão 
reconhecido e respeitado pela missão nobre que faz.

Tenente-coronel Benício Ferrari - Comandante do Centro de Ensino do CBMES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (21-12-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios
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