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SOBRITA INDUSTRIAL S/A
CNPJ 27061563/0001-46 – NIRE 32300005187

EXTRATO DA AGO E AGE DO DIA 16/03/2020, ÀS 08:30HS.
Local: Sede social da empresa-Presença: 99,26% dos acionistas-mesa: Presidente: Maria B. Rios Cavalini, que 
representou a Sra., Maria A. Rios Cavalini – Secretário: Ademir Loss - Deliberações: ASSEMBLEIA ORDINARIA: 
Aprovação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativos ao exercício findo 
em 31/12/2019; Prejuízo obtido seja absorvido pelo saldo remanescente da conta de reservas de lucros 
acumulados e a não distribuição de dividendos em razão do resultado negativo; Não funcionamento do Conselho 
fiscal; ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA: Aprovação da reeleição dos membros da Diretoria para gestão de 
01/01/2020 à 31/12/2022, os mesmos Diretores da gestão anterior e fixação dos honorários para cada um dos 
diretores, para o exercício de 2020,  idênticos ao recebido em 2019. Serra-ES 16/03/2020 - JUCESS 
20200149601 em 30 de março de 2.020.

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 18 de dezembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000036/2020, Processo Administrativo Nº. 033981/2020, objeto: AQUISIÇÃO E 
FORNECIMENTO DE KIT MERENDA, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Edital 
pelo Link: https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no 
Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 04 de dezembro de 2020.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 0066/2020

SESA/Superintendência Regional de 
Saúde de Colatina, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as 
leis 8666/93 e 10520/02 e decreto nº 
2458-R/10, por sistema eletrônico es-
compras. O Edital está disponível no 
S i s t e m a  “ S I G A ” 
www.compras.es.gov.br para a 
licitação abaixo:

        PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0066/2020

PROC. 2020-4XHSW
Objeto: Reg. de Preços para aquisição de 
consultas especializadas em Neurologia 
Clínica para pacientes de 0 a 120 anos, 
dentro da Região Central de Saúde. 
Início de acolhimento das propostas: à 
partir das 10:00 horas do dia 07/12/2020.
Limite de acolhimento das propostas: dia 
17/12/2020 às  09:00 horas
Início da sessão de disputa: 09:30 
horas do dia 17/12/2020.
Maiores informações através do email: 
srsc.compras@saude.es.gov.br ou 
pelo telefax (27)3717-2501/ 2502

Colatina,  04 de Dezembro de 2020.
VANIR MARIA ZANOTTI

Pregoeira Oficial /SRSC

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Operação Maria's prende 240 homens  autores de 

violência contra a mulher
Seis homens foram presos durante a 6ª fase da Operação 
Maria's, realizada pela Divisão Especializada de Atendimento à 
Mulher (Div-Deam), na manhã da última quarta-feira (02). As 
prisões aconteceram em Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha.
Uma espingarda de fabricação artesanal calibre.22 LR foi 
apreendida durante a operação no município de Cariacica.
Todos os detidos nesta fase tinham mandados de prisão em 
aberto. Cinco dos mandados foram expedidos por violência 
doméstica e um suspeito tinha mandado de prisão em aberto 
pelo crime de estupro. Precisamos desconstruir esses valores 
machistas ainda existentes na sociedade.
Em todo o ano 2019, a Operação a praticarem atos absurdos, 
inaceitáveis, de violência contra mulher.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (04-12-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

MEIO AMBIENTE
Iema assina acordo para proteção das 

Unidades de Conservação
O Governo do Espírito Santo, por meio do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Iema), e a Vale assinaram, 

dia (03), um acordo de cooperação técnica 

para apoio nas atividades de proteção 

ecoss is têmica de duas Unidades de 

Conservação (UCs) de proteção integral. As 

UCs beneficiadas serão o Monumento Natural 

Estadual Serra das Torres (Monast), que fica 

em Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui; e a 

Reserva Biológica Duas Bocas (REBio Duas 

Bocas), localizada no município de Cariacica.
O acordo tem vigência de cinco anos, período 

no qual os mais de 13 mil hectares, somando-

se as áreas das duas unidades, serão 

beneficiados com investimentos de cerca de 

R$ 6,2 milhões. Será, em média, R$ 1,3 milhão 

por ano, sendo cerca de R$ 1 milhão aportado 

no Monast e R$ 300 mil na REBio.
Para o governador Renato Casagrande, o 

Estado pode se tornar referência também na 

preservação ambiental. “O Espírito Santo é 

referência em muitos assuntos, como na 

gestão fiscal e na educação. Podemos ser 

também referência na área ambiental. Para 

isso, a participação das grandes empresas é 

fundamental. Temos programas na área de 

recursos hídricos e ambiental”, disse.
Os valores, oriundos da empresa, serão 

investidos gradualmente na proteção da 

biodiversidade das UCs, para garantir a 

disponibilidade dos recursos necessários 

(material e pessoal) para a prevenção e 

combate aos incidentes; garantir equipes 

preparadas para atendimento aos diversos 

cenários possíveis; resguardar a floresta da 

exploração predatória e realizar ações de 

prevenção e combate à caça, ao roubo de 

madeira, à coleta de recursos botânicos e à 

ocorrência de incêndios.
“A Vale tem um compromisso de preservação, 

dentro de sua Meta Florestal, que é recuperar e 

proteger 500 mil hectares de áreas até 2030. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 

Santo (04-12-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 011/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia , licitação na 14 de janeiro de 2021
modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
011/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para execução de serviços 
de revestimento primário em diversas 
estradas não pavimentadas no interior do 
Município de Linhares-ES. O edital e seus 
anexos estarão à disposição no site oficial 
do Município, no endereço eletrônico  
www.linhares.es.gov.br, sem custo ou 
poderá ser adquirido na sede da Prefeitura 
Municipal mediante o pagamento de taxa 
de R$ 10,00 (dez reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0011

Linhares-ES, 04 de dezembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EDITAL
CONCORRÊNCIA  Nº 012/2020

O Município de Linhares-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que realizará às 08:30 horas, no 
dia  licitação na 18 de janeiro de 2021,
modalidade de CONCORRÊNCIA Nº. 
012/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa 
especializada, para execução das obras de 
implantação de ciclovias e revitalização de 
vias, no Bairro Araçá, neste Município, 
sendo: Rua Augusto de Carvalho, Rua 
Monsenhor Pedrinha e Avenida Guaçui. O 
edital e seus anexos estarão à disposição 
no site oficial do Município, no endereço 
eletrônico  www.linhares.es.gov.br, sem 
custo ou poderá ser adquirido na sede da 
Pre fe i tu ra  Mun ic ipa l  med iante  o 
pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez 
reais).
C ó d .  C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 
2020.042E0600024.01.0012

Linhares-ES, 04 de dezembro de 2020
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL
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