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EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES Nº 11/2022

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 o bem imóvel abaixo 
discriminado:
Imóvel rural situado em “Córrego do Engano”, Boa Esperança/ES, medindo 106.460,75 m² (cento e seis mil e quatrocentos e sessenta 
m² e setenta e cinco dm²) de área total, cadastrado no INCRA sob o nº 9502032892726, e devidamente registrado no Cartório de 
Registro Geral de Imóveis, ofício da comarca de Boa Esperança/ES, nº de registro 1, matrícula 4010, livro 02, em 14/08/2014.

1º leilão no dia 11/03/2022, às 14:00 horas, por lance não inferior a R$ 380.000,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já 
designado o
2º leilão no dia 25/03/2022, 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 25/03/2022.

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) O imóvel apresentava-se ocupado por ocasião de vistoria realizada em 26/05/2021.

Local dos leilões: 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.
Intimações: Ficam intimados pelo presente Edital, o Sr. OTACÍLIO DOS ANJOS BARCELLOS, CPF/MF de nº 707.522.817-04, e a 
Sra. MAURA DA SILVA BARCELLOS, CPF/MF DE nº 015.239.467-25, para a devida ciência dos leilões e exercício do direito de 
preferência de aquisição do imóvel pelo valor da dívida e despesas extras, nos termos do art. 27, § 2-B da Lei 9.514/97.
Informações: leilao@bandes.com.br ou telefones: (27) 3331.4440/ (27) 3331-4416
Vitória, 15 de fevereiro de 2022.
Edital completo – https://bandes.com.br/leilao.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, torna público aos interressados, que realizará CREDENCIAMENTO, 
objetivando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022. DATA DA 
ABERTURA: 14/03/2022. HORÁRIO: 9h. LOCAL DA ABERTURA: Dependências da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES. A 
integra do Edital se encontra disponível para download no sítio www.jeronimomonteiro.es.gov.br/licitacoes, podendo também ser 
obtidas via email cpl@jeronimomonteiro.es.gov.br e presencialmente. Tel. (28) 3558-2917.
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÕES: 2022.039E0500001.17.0001

Jerônimo Monteiro-ES, 22 de fevereiro de 2022.
Liliane Bernardo Sezini

Presidente da CPL

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  REFERENTE A HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

O Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, através da Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Nº 230/2021, de 13/12/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados o resultado de Habilitação da CONCORRÊNCIA Nº 
003/2021.
EMPRESA INABILITADA: SERPENGE – SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Os autos encontram-se com vistas franqueadas. A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal para interposição de recursos. Cód. CidadES 
Contratações: 2021.042E0600024.01.0007.

Linhares-ES, 29 de abril de 2022.
Kátia Cilene dos Santos Félix 

Presidente da CPL

Governo entrega mais 36 ônibus novos para o Sistema Transcol
Com a entrega prevista para este ano, além da renovação, a frota do Transcol também será 

ampliada para melhorias em linhas
O Governo do Estado continua trabalhando na renovação da frota de ônibus do Sistema Transcol. Na manhã 
de ontem (28), o governador Renato Casagrande participou da entrega de mais 36 ônibus novos com ar-
condicionado, que vão integrar a frota do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana. São os 
primeiros de um total de 190 veículos que serão entregues neste ano. A solenidade aconteceu na garagem de 
uma empresa de transporte no município da Serra. Com a entrega prevista para este ano, além da 
renovação, a frota do Transcol também será ampliada para melhorias em linhas que atendem os municípios 
de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. "Estamos entregando 190 novos ônibus, sendo 36 agora e o restante 
até início de julho. Vamos somar 620 ônibus entregues novos, com ar-condicionado para o Sistema Transcol 
desde o início do nosso governo. É uma melhoria importante para o sistema, garantindo mais segurança, 
conforto e rapidez ao usuário. Assim podemos incentivar a população a utilizar cada vez mais o transporte 
público”, pontuou o governador Casagrande. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio 
Damasceno, falou mais sobre a renovação da frota do Sistema Transcol, iniciada em 2019. “Logo no primeiro 
ano foram entregues os 100 primeiros veículos com ar-condicionado. Desde então, 430 novos veículos com 
ar-condicionado foram adquiridos e entraram em circulação. Com os 190 previstos para este ano, vamos 
ultrapassar a meta de renovação de 600 veículos e conseguiremos ampliar a frota para melhorar o serviço 
para os usuários. Além da climatização, os veículos têm equipamentos como o serviço de Wi-Fi, 
entretenimento a bordo e o sistema In Bus, que mostra a lotação do veículo”, comentou. O diretor-presidente 
da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), 
Raphael Trés, destaca que “essa nova leva de veículos novos vem para fortalecer a frota e garantir conforto e 
segurança para mais usuários do sistema”. Desde o início de 2019, o Governo do Estado vem desenvolvendo 
uma série de ações para modernizar o transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória. Mesmo 
com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foram realizadas várias melhorias tecnológicas, como a 
adoção do bilhete único e a inclusão de novas funcionalidades no aplicativo Ônibus GV, como a consulta em 
tempo real da lotação de seu ônibus (In Bus). Também foi realizada a renovação total da frota do Serviço 
Especial Mão na Roda e o aumento da frota do serviço Bike GV. Em 2021, o Sistema Transcol passou a operar 
também as linhas alimentadoras de Vitória, oferecendo mais opções e a possibilidade de deslocamentos 
metropolitanos para moradores da Capital por meio do sistema de conexões, entre outros benefícios. O 
mesmo sistema também já está sendo usado no município de Viana para facilitar o deslocamento entre os 
bairros. Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (29-04-2022) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/
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EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 20 DIAS

Nº DO PROCESSO: 00221122-42.2016.8.08.0024
AÇÃO: 32 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQUERENTE: FELÍCIO PEZENTE NETO
REQUERIDO: MAXGUARD TECN E SERV DE SEG. 
ELETRONICA

MM, JUIZ (A) DE DIREITO DA VITÓRIA – 7ª VARA CÍVEL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR NOMEAÇÃO DA 
FORMA DA LEI ETC. 

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL 
VIREM QUE FICA (M) DEVIDAMENTE CITADOS (S): 
REQUERIDO (A): RÉU: MAXGUARD TECN E SERV DE SEG 
ELETRÔNICA, DOCUMENTO (S): CNPJ: 18.543.174/0001-66, 
NAS PESSOAS DOS SÓCIOS ELIAZÁRIO LOPES, 
RHADAMES FELIPE RIBAS LOPES E DAYANNY CHRISTINA 
LIMA BARCELOSDA COSTA, ATUALMENTE EM LUGAR 
INCERTO E NÃO SABIDO, DE TODOS OS TERMOS DA 
P R E S E N T E  A Ç Ã O  P A R A ,  Q U E R E N D O , 
OFERECERCONTESTAÇÃO. 
ADVERTÊNCIAS
A) PRAZO: O PRAZO PARA LEVANTAR O DEPÓSITO DE R$ 
79,00 (SETENTA E NOVE REAIS) OU CONTESTAR A 
PRESENTE AÇÃO É DE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DO 
PRAZO SUPRACITADO,
B)  REVELIA: NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, 
PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELA PARTE REQUERIDA 
COMO VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, 
SALVO NO QUE D IZ  RESPEITO AOS D IRE ITOS 
INDISPONÍVEIS. 
DESPACHO
FL. 92
E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS, O 
PRESENTE EDITAL VAI AFIXADO NO LUGAR DE CONSTUME 
DESTE FÓRUM E, PUBLICADO NA FORMA DA LEI. 

VITÓRIA – ES, 29/07/2019

ALTAMIRO CARLOS ANDREATTA
ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL

AUT. PELO ART. 60 DO CÓDIGO DE NORMAS

AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE
RDC ELETRÔNICO N.º 001/2022

Entidade: Departamento de Edificações e de Rodovias do 
Espírito Santo – DER-ES
Processo nº: 2021-W4Q08
Objeto: Contratação integrada de empresa ou 
consórcio especializado para a elaboração de 
projetos básico e executivo de engenharia e a 
execução das obras de implantação da Rodovia ES-
318, trecho Entr. BR-101 – Entr. ES-315 – Entr. ES-
010 – Binário (Guriri) – Contorno de São Mateus, 
inclusive OAE's, totalizando 24,26 km de extensão, 
no município de São Mateus, na área de 
abrangência da Superintendência Executiva 
Regional IV (SR-IV) do DER-ES.
O DER-ES torna público que, em virtude da necessidade 
de ajustar documentos técnicos, decidiu por suspender 
sine die a licitação. Após revisão, será dada continuidade 
ao certame.
Informações: www.der.es.gov.br/licitacoes-2.
Contato: licitacoesrdc-der@der.es.gov.br; 27-3636-
2012.

FABRÍCIO GUIMARÃES DO PRADO
Presidente da CPL-RDC do DER-ES

AVISO DE RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº. 001/2021 - (Proc. nº 2020-6BHTL). 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
Resultado Final da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2021, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada em Engenharia Consultiva para 
Gerenciamento Geral, Elaboração de Projetos e Estudos 
Técnicos, Coordenação e Fiscalização de Obras para as 
Edificações da Rede Estadual de Saúde.

Considerando que não houve apresentação de razões de 
recurso, fica a empresa RECICLAR ENGENHARIA E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS, declarada vencedora 
do certame com o valor total de R$ 3.057.878,45 (três 
milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito 
reais e quarenta e cinco centavo).

Em, 29 de abril de 2022.
José Rodrigues Nogueira
Presidente da CPL/OBRAS

Governo inaugura Centro de Atividades Técnicas do CBMES
de prevenção contra incêndio e pânico. As equipes que atuam no 

CAT elaboram NorAs equipes que atuam no CAT elaboram 
Normas de Prevenção, realizam vistorias técnicas e fazem análise 

de projetos de prevenção
O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta quinta-
feira (28), o novo Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Com investimento de mais 
de R$ 7 milhões na construção e mais R$ 340 mil em mobiliário, a nova 
sede do CAT ocupa uma área de 1.302 metros quadrados, dentro do 
Quartel do Comando-geral do CBMES, na Enseada do Suá, em Vitória. O 
Centro de Atividades Técnicas é um braço importante do Corpo de 
Bombeiros dentro do seu Ciclo Operacional, responsável por serviços 
relacionados a atividades de prevenção contra incêndio e pânico. As 
equipes que atuam no CAT elaboram Nor mas de Prevenção, realizam 
vistorias técnicas em edificações construídas e fazem análise de projetos 
de prevenção. Além disso, o CAT é responsável pela execução de 
investigações em locais de sinistros, realizando perícias de incêndio. O 
secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel 
Márcio Celante, reforçou a importância dos investimentos realizados pelo 
Governo do Estado na área de Segurança Pública. “O Espírito Santo 
nunca recebeu tantos investimentos nesta área em toda sua história. 
Reestruturação física das unidades, recomposição de efetivo e 
reequipamento das tropas. Esta é mais uma realização que tem 
alinhamento total com o escopo do Programa Estado Presente em 
Defesa da Vida, pois este novo Centro vai dinamizar e aprimorar as ações 
e programas de promoção da segurança contra incêndio e pânico”, 
observou. “Esta nova estrutura possibilita um melhor atendimento à 
população e melhores condições de trabalho para os bombeiros militares 
que ali atuam. Com esta entrega, o governador Renato Casagrande 
reafirma seu compromisso com a reestruturação das forças de 
segurança do Estado. Temos mais um concurso em andamento depois 
de duas turmas formadas nesta gestão, além de diversas unidades 
físicas construídas na Grande Vitória e no interior do Estado. O Corpo de 
Bombeiros Militar e a população capixaba agradecem”, afirmou o 
comandante-geral da Corporação, coronel Alexandre Cerqueira. Fonte: 
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (29-04-2022) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

Governo lança 'Diagnóstico de Atenção à 
Saúde do Servidor'

O estudo fará um mapeamento dos hábitos de 
vida dos profissionais, que auxiliará na 

elaboração de linhas de cuidado 
personalizadas

O Governo do Estado deseja aprimorar as ações 
voltadas à saúde e qualidade de vida no trabalho dos 
servidores públicos do Executivo Estadual. Para isso, 
lançou, ontem (28), a pesquisa intitulada “Diagnóstico 
de Atenção à Saúde do Servidor”, disponível nos sites 
www.qualivida.es.gov.br e www.servidor.es.gov.br. O 
estudo fará um mapeamento dos hábitos de vida dos 
profissionais, que auxiliará na elaboração de linhas de 
cuidado personalizadas, considerando a realidade de 
cada órgão, setor e perfil. Fonte: Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo (29-04-2022) - Disponível 
em https://ioes.dio.es.gov.br/

CONTRATAÇÃO 

A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para contratação de Prestação de 
serviço de MEDICINA HOSPITALISTA por meio de médicos hospitalistas, nas Unidades de Internação do Hospital 
Estadual Jayme dos Santos Neves, se reportando à Direção Técnica do Hospital, disponibilizando equipe qualificada e 
especializada, 24h por dia e 7 dias por semana, incluindo feriados, em conformidade com a Resolução CFM Nº 
2.221/2018.

Prazo limite para recebimento de propostas: às 17 horas de XXXX.

Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br
Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br/institutional/129-briefings-hejsn

CONTRATAÇÃO 

A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para a contratação de serviços 
médicos na especialidade Ortopedia E Traumatologia (Ortopedia Geral E Cirurgia De Mão), se reportará à Direção 
Técnica do Hospital, disponibilizando equipe qualificada e especializada, todos os dias da semana, incluindo feriados, 
em conformidade com a Resolução CFM Nº 2.221/2018, para prestação de atendimento médico ortopédico no HEJSN.

Prazo limite para recebimento de propostas: às 17 horas de XXX.

Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br
Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br/institutional/129-briefings-hejsn

CONTRATAÇÃO 

A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para contratação de prestação de 
serviços médicos na especialidade ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ELETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE, se reportará à 
Direção Técnica do Hospital, disponibilizando equipe qualificada e especializada, todos os dias da semana, incluindo 
feriados, quando necessário, em conformidade com a Resolução CFM Nº 2.221/2018, para prestação de atendimento 
médico ortopédico no HEJSN.

Prazo limite para recebimento de propostas: às 17 horas de XXXX.

Email: compras.tr@hejsn.aebes.org.br
Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br/institutional/129-briefings-hejsn


