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EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES 
Nº 22/2021

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 lugar denominado Sitio Bola Sete, 
Córrego Ribeirão das Pedras, localizado no distrito de Vila 
Pereira, Nanuque/MG, medindo 23,78 ha) de área total, 
cadastrado no INCRA sob o nº 9500843044927, e devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ofício da comarca 
de Nanuque/MG, nº de registro 1, matrícula 7918, livro 2, folha 
01/02, em 09/04/2008.
1º leilão no dia 04/11/2021, às 14:00 horas, por lance não inferior 
a R$ 290.000,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já 
designado o 
2º leilão no dia 19/11/2021, 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 
19/11/2021. 
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 não possui o CAR – Cadastro Ambiental Rural, 
ficando sob a responsabilidade do comprador o cadastro do 
imóvel junto ao IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo;
6) O imóvel encontra-se ocupado, conforme vistoria realizada 
em 22/06/2021.
LOCAL: 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. 
INTIMAÇÃO: Fica intimado pelo presente Edital o SR. FIRMINO 
MAGALHÃES LIMA, CPF-MF nº 080.190.716-01, para a devida 
ciência dos leilões. 
Vitória, 15 de outubro de 2021.
Edital completo Edital completo – https://bandes.com.br/leilao 
Informações: leilao@bandes.com.br ou telefones: (27) 
3331.4440/(27) 3331-4416.

A empresa GRAMADO SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES LTDA, torna público que 
requereu à SEMAM/ARACRUZ, 
através do processo n° 11.851/2012, 
renovação da Licença Municipal de 
Operação – LMO n° 009/2018 
(CLASEE III), para atividade de 
A P L I C A Ç Ã O  D E  P R O D U T O S 
DOMISSANITÁRIOS NO CONTROLE 
DE PRAGAS E VETORES, no endereço 
Rodovia ES010, KM05, N°12, Barra 
do Sahy, município de Aracruz/ES.

AVISO DE ERRATA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2022

(Processo n.º 2021-XKGQS)

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 
Santo – DER-ES torna público o seguinte: ONDE SE LÊ, 
no AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO de 
04/02/2022, “Limite para acolhimento das propostas: 
11/03/2022, às 13h59min.
Abertura das propostas: 11/03/2022, às 14h00min.
Abertura da sessão e início da disputa: 11/03/2022, às 
15h00min.
LEIA-SE “Limite para acolhimento das propostas: 
18/03/2022, às 13h59min.
Abertura das propostas: 18/03/2022, às 14h00min.
Abertura da sessão e início da disputa: 18/03/2022, às 
15h00min.”

 

GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA
Presidente da CPL-RDC

RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS TÉCNICAS 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através da 
Comissão Permanente de Licitação de Obras torna 
público o resultado da análise e julgamento das 
propostas técnicas da CONCORRÊNCIA nº 01/2021, 
Proc. nº 2020-6BHTL, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de engenharia 
consultiva para gerenciamento geral, elaboração de 
projetos e estudos técnicos, coordenação e fiscalização 
de obras para as edificações da rede estadual de Saúde, 
conforme descrito na planilha orçamentária e Projeto, 
Anexos ao presente Edital.

Colocação: 1º (empatadas) - TPF ENGENHARIA LTDA e 
RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS; 2º - MHA ENGENHARIA LTDA
Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para apresentação de recursos, conforme previsto 
no edital, item 11.1.  
I n f o r m a ç õ e s :  a t r a v é s  d o  e - m a i l 
c p l . o b r a s @ s a u d e . e s . g o v . b r  o u 
https://saude.es.gov.br/editais-3.

Em, 10 de fevereiro de 2022.

José Rodrigues Nogueira
Presidente da CPL/OBRAS

ATOS OFICIAIS, 
AVISOS, BALANÇOS, 

EDITAIS, 

LIGUE: 3334-1741

EXTRATO DA ATA DA 954a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE 
DE SANEAMENTO -

CESAN, REALIZADA EM 09/12/2021

LOCAL: Virtualmente por meio do aplicativo MS Teams, na Sede 
Social, situada na
Avenida Governador Bley, 186, 3o Pavimento – Vitória-ES.
PRESENÇAS: Rafael Grossi Gonçalves Pacífico, Carlos Aurélio 
Linhalis, José Alves
Paiva, José Marcos Travaglia, Pedro Meneguetti, Marcelo 
Campos Antunes, Fabiano
Venturim Canal e Aline de Assis Teixeira Amm – Secretária do 
Conselho.
Assunto Aprovados:
Processo digital no 2021.020549 – Deliberação no 4927/2021;
Processo digital no 2021.013015 – Deliberação no 4928/2021;
Processo digital no 2021.020809: Destituição do Sr. Rodolpho 
Gomes Có do cargo
de Diretor Operacional da CESAN. Eleição, a partir de 
10/12/2021, do Sr. Thiago
José Gonçalves Furtado para ocupar o cargo de Diretor 
Operacional da CESAN,
mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, que deverá 
ser realizada até 30
dias subsequentes à presente eleição, observado o artigo 149, 
§1o da Lei 6.404/76.
Assim, a Diretoria da CESAN, para o mandato maio/2021 a 
abril/2023, ficará
constituída pelos Senhores Carlos Aurélio Linhalis - Diretor 
Presidente (PR),
respondendo também pela Diretoria de Relações Institucionais 
(D-RI); Weydson
Ferreira do Nascimento - Diretor Administrativo e Comercial (D-
AC), Pablo
Ferraço Andreão - Diretor de Engenharia e Meio Ambiente (D-
EM) e Thiago
José Gonçalves Furtado - Diretor Operacional (D-OP).
CERTIFICO que a presente Ata foi arquivada na Junta Comercial 
do Estado do
Espírito Santo, em 27/12/2021, sob No 20211648108, 
PROTOCOLO: 211648108 de
27/12/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109379762. NIRE: 
32300001386, COM
EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2021, podendo ser 
verificado em
http://www.simplifica.es.gov.br/

Vitória, 28 de Dezembro 2021
Rafael Grossi Gonçalves Pacífico

Presidente do Conselho de Administração da CESAN

COMUNICADO

A CESAN torna público que Obteve do IEMA, através do 
processo nº 49080342, Licença Ambiental de Regularização de 
Saneamento para a Estação de Tratamento de Água de Cotaxé, 
no município de Ecoporanga.

Vitória, 19 de janeiro de 2022
Carlos Aurélio Linhalis

Diretor Presidente da CESAN

COMUNICADO

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN torna 
público que obteve da SEMMA, através do processo n° 
1829/2021, Licença Simplificada, para ETE Domingos Martins 
na localidade de Sede, Domingos Martins - ES.

Vitória, 17de janeiro de 2021
Carlos Aurélio Linhalis

Diretor Presidente da CESAN

COMUNICADO
A Companhia Espírito Santense de Saneamento-CESAN, torna 
público que Requereu da Secretaria Municipal de Agricultura 
Meio Ambiente de Pedro Canário, através do Processo nº 
005179/2019, Licença de Operação, para Estação de 
Tratamento de Esgoto na localidade de Floresta do Sul, Pedro 
Canário – ES.

Vitória, 06 de Outubro de 2021.
Carlos Aurélio Linhalis

Diretor Presidente da CESAN

COMUNICADO
A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN torna 
público que requereu ao IEMA, LI através do processo nº 
76727157 para Estação de Tratamento de Esgoto Grande Terra 
Vermelha, na localidade de Ulisses Guimarães no município de 
Vila Velha.

Vitória, 24 de janeiro de 2022
Carlos Aurélio Linhalis

Diretor Presidente da CESAN

Sesa abre processo seletivo para 
contratação de cadastro de reservas
A contratação vai ser realizada para o 
cadastro de reservas, em substituição 
às vagas de contratos temporários da 

Covid-19
O ano de 2022 começa com novas 
oportunidades de trabalho. O Governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Saúde 
(Sesa) publicou, na segunda-feira (17), no 
Diário Oficial do Espírito Santo, quatro 
novos editais para o processo seletivo 
s i m p l i fi c a d o  e  d e  c o n t r a t a ç ã o 
emergencial, em regime de designação 
temporária, com formação de cadastro de 
reserva, para cargos de níveis Superior, 
Técnico, Médio e Fundamental. A 
contratação vai ser realizada para o 
cadastro de reservas, em substituição às 
vagas de contratos temporários da Covid-
19, que encerram na primeira quinzena de 
março. Ao todo, serão disponibilizadas 
2.923 vagas. A inscrição teve início na 
última quarta-feira (19) e prossegue até o 
dia 27 de janeiro, devendo ser realizada 
por meio do site www.selecao.es.gov.br. É 
importante que os candidatos se atentem 
à ordem de inscrição e aos requisitos para 
preenchimento da vaga. Para esses 
editais, os profissionais vão atuar em 
unidades estaduais consideradas 
referência no atendimento à Covid-19, de 
norte a sul do Estado, além das demais 
unidades estaduais e também para os 
setores administrativos da Secretaria da 
Saúde. No caso do Edital N° 004/2022, a 
contratação será especificamente para os 
profissionais atuarem no Laboratório 
Central de Saúde Pública do Espírito 
Santo (Lacen/ES), localizado na Capital. 
Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito 
Santo (24-01-2022) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES 
Nº 09/2022

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 lugar denominado Córrego Bem Dr. 
Benvindo, Novo Brasil/ES, confrontando-se com Otto Jorge 
Milbratz, Bernardo Schulthais e João Luiz Shimitel por dois 
lados, Governador Lindenberg/ES, medindo 121.327,00 m² de 
área total, cadastrado no INCRA sob o nº 95003313344066, 
adquirido por Escritura Pública de Doação lavrada no Cartório do 
Registro Civil de Colatina, livro 01, folha 143/144, em 
20/02/1957, e devidamente registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Colatina, nº de registro 01, matrícula 29059, livro 2ET, 
fl.1, em 21/07/2004.

1º leilão no dia 17/02/2022, às 14:00 horas, por lance não inferior 
a R$ 340.000,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já 
designado o 
2º leilão no dia 04/03/2022, 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 
04/03/2022. 

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 08/05/2021.

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. 
Intimação: Fica intimada pelo presente Edital, a Sra. ALZIRA 
AMÉLIA SCHULTAIS, CPF-MF nº 621.411.717-68, 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, 31 de janeiro de 2022.
Edital completo – https://bandes.com.br/leilao. 

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES 
Nº 10/2022

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: 
Bem situado em loteamento denominado Gran Royalle 
Aeroporto, Lote de terreno de nº 01, da quadra 17, com limites e 
confrontações de acordo com a planta., CONFINS - MG, 
medindo 1.047,30 m² de área total, adquirido através de 
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada no 
cartório 6º Tabelionato de Notas , ofício da comarca de BELO 
HORIZONTE, no livro 915-N, folha 124/126, em 03/07/2013, e 
devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, ofício 
da comarca de PEDRO LEOPOLDO - MG, nº de registro 2, 
matrícula 29034, livro 2, em 06/11/2013.

1º leilão no dia 17/02/2022, às 14:30 horas, por lance não inferior 
a R$ 220.000,00 e, não comparecendo licitantes, fica desde já 
designado o 
2º leilão no dia 04/03/2022, às 14:30 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 
04/03/2022.

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 possui dívida de condomínio no valor de R$ 
71.242,28 (data-base janeiro/2022), que deverá ser quitada pelo 
COMPRADOR, e, devido a isso, há uma execução em curso de 
nº 5053045-89.2018.8.13.0024;
5) O imóvel apresentava-se desocupado por ocasião de vistoria 
realizada em 15/02/2021.

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. 
Intimação: Ficam intimadas pelo presente Edital, a Sra. 
LUCIENE ALVES DOS REIS, 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, 31 de janeiro de 2022.
Edital completo – https://bandes.com.br/leilao.

COMUNICADO REFERENTE A CONCORRÊNCIA  Nº 002/2022
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Linhares – ES, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fica REMARCADA nova data de 
abertura da CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, para às 08:30 horas, do dia 28 de março de 
2022, objetivando a Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de Áreas de Terras no 
Aerodrómo Municipal de Linhares, tendo em vista alterações no Edital.  O comunicado 
encontra-se disponível no site: www.linhares.es.gov.br. Cód. CidadES Contratações: 
2022.042E0600022.01.0001

Linhares, 02 de fevereiro 2022.                                           
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

EXTRATO 2º ADITIVO – CONTRATO 155/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 155/2021. TIPO DO CONTRATO: Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Jerônimo Monteiro. CNPJ:27.165.653/0001-87. CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 
33.160.345/0001-61. ENDEREÇO: Av. Joaquim Gonçalves, 64, Centro, Jerônimo Monteiro/ES - CEP:29.550-000  OBJETO: O 
presente instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula 2ª, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 232 de 13 de Janeiro de 
2022. VALOR ADITIVADO: Fica aditivado o valor de R$ 8.054,17 (oito mil cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), ao 
contrato de Prestação de Serviços n° 155/2021. DOS RECURSOS: Para cobertura da referida despesa será utilizado recursos do 
orçamento municipal para o exercício de 2022, em dotação oriunda da ficha: 100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 – 
FUNDEB 1.020– EXPANSÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 44905100000 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES FICHA – 00000462 FONTE DE RECURSOS – 211900000000000 DATA DA ASSINATURA: 10 de 
Fevereiro de 2022.

Nara de Bastos Neves
Setor de Contratos

Inscrições abertas na Agência de Economia Criativa Experimental
Nesta etapa, os coletivos podem atuar nas atividades de formação para o compartilhamento da metodologia que desenvolvem

Estão abertas, em formato de "fluxo contínuo" (em que as inscrições podem ser feitas a qualquer momento), o cadastramento no Edital 
002/2022, da Agência de Economia Criativa Experimental (Agecx) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A iniciativa é um projeto de 
extensão multicampi do Ifes, que é um parceiro da Secretaria da Cultura (Secult), nas ações para o desenvolvimento da plataforma Hub 
Criativo Virtual, realizadas pelo Programa ES+Criativo. Esta é a segunda fase do projeto previsto pela Agecx. A primeira fase cadastrou 52 
coletivos interessados em fazer oficinas de formação para aquisição de competências em leitura, escrita e audiovisual, que acontecerão até 
o mês de agosto de 2022. Na nova etapa, os coletivos têm a opção de também atuarem nas ativi dades de formação, por meio de uma 
habilitação para o compartilhamento da metodologia que desenvolvem nos territórios. "O objetivo é a estruturação de uma rede plural e 
diversificada, que estimule os compartilhamentos de experiências e saberes dos coletivos sobre os territórios, visando ao desenvolvimento 
regional sustentável", explica o coordenador da Agecx, professor Robson Malacarne. Para a gerente de Economia Criativa da Secult, Lorena 
Louzada, o edital complementa as demais atividades desenvolvidas pela Secult, fortalecendo o Programa ES+Criativo. "Os coletivos têm um 
papel fundamental na estruturação dos territórios criativos", ilustra. As inscrições deste edital ficarão abertas até fevereiro de 2023, quando 
deve acontecer uma atualização. Confira aqui. Fonte: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (10-02-2022) - Disponível em 
https://ioes.dio.es.gov.br/

CNPJ Nº 28.145.829/0001-00
ERRATA

O BANDES S/A divulga que no Edital de Primeiro e 
Segundo Públicos Leilões nº 09/2022, publicado no 
Jornal A Gazeta no dia 29/01/2022, 
onde se lê:  
“1º leilão no dia 17/02/2022, às 14:00 horas, por lance 
não inferior a R$ 340.000,00 e, não comparecendo 
licitantes, fica desde já designado o...”.
leia-se:
“1º leilão no dia 17/02/2022, às 14:00 horas, por lance 
não inferior a R$ 340.100,00 e, não comparecendo 
licitantes, fica desde já designado o...”.

Fabíola Leão Borges Vairo 
Leiloeira de Alienação Fiduciária

COMUNICADO 

SKY Serviços de Banda Larga Ltda 
torna público que obteve da SEMDEC 
através do processo n° 21696/2017, 
a Licença para Atividades de Impacto 
Determinado nº 02/2022, para a 
a t i v i d a d e  d e  S e r v i ç o s  d e 
C o m u n i c a ç ã o  M u l t i m í d i a  n a 
localidade de Santana no Município de 
Cariacica.

COMUNICADO 

SKY Serviços de Banda Larga Ltda 
torna público que obteve da SEMDEC 
através do processo n° 21696/2017, 
a Licença para Atividades de Impacto 
Determinado nº 02/2022, para a 
a t i v i d a d e  d e  S e r v i ç o s  d e 
C o m u n i c a ç ã o  M u l t i m í d i a  n a 
localidade de Santana no Município de 
Cariacica.

AVISO DE ERRATA
RDC ELETRÔNICO N.º 001/2022

(Processo n.º 2021-W4Q08)

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 
Santo – DER-ES torna público o seguinte: ONDE SE LÊ, 
no AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO de 
04/02/2022, “Processo nº: 2021-RQK4P”, LEIA-SE 
“Processo n.º: 2021-W4Q08”.

 

GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA
Presidente da CPL-RDC

Governo anuncia mais de 51 mil vagas em cursos do Qualificar 
ES

Ao todo, 41 municípios capixabas serão atendidos 
presencialmente pelos cursos, em 168 polos de ensino

Em evento realizado no Palácio Anchieta, o governador do Estado, 
Renato Casagrande, anunciou, ontem (09), a abertura de mais de 51 
mil vagas em cursos de qualificação profissional, presenciais e on-line, 
ofertados pelo Qualificar ES. As vagas integram a 1ª oferta de 2022. Ao 
longo deste ano, serão 200 mil oportunidades disponíveis. As 
inscrições para 11.919 oportunidades em cursos presenciais estarão 
abertas já a partir de hoje (10). Ao todo, 41 municípios capixabas serão 
atendidos presencialmente pelos cursos, em 168 polos de ensino. 
Outras 40 mil vagas em 16 opções de cursos on-line serão abertas na 
próxima terça-feira (15). Os editais e inscrições de todos os editais 
es ta rão  d ispon íve is  no  s i te :  www.qua l i ficar.es .gov.b r. 
Operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento 
(Sectides), o programa Qualificar ES integra o Sistema Universidade 
do Espírito Santo – UniversidadES, que reúne e organiza políticas 
estaduais de educação profissional, de níveis técnico e superior, por 
meio da educação presencial e a distância, além da pesquisa, 
extensão e inovação. Casagrande reforçou a importância da atitude 
positiva daquela pessoa interessada na qualificação mediante o 
programa. “Quando a pessoa toma atitude de se inscrever no curso, 
está dando ali o primeiro passo para uma mudança na própria vida e de 
tantas outras. Como, por exemplo, daqueles que irão comprar o pão de 
quem fez o curso de panificação ou daquela pessoa que em ocasião 
especial teve a sua maquiagem feita por uma formanda no Qualificar 
ES. E até o exemplo da minha mãe, que hoje é tão bem assistida pelo 
Paulo”, afirmou. “A pedido do governador, a cada ano, o Qualificar ES 
cresce e beneficia mais capixabas. Isto porque acreditamos que a 
educação muda a realidade das pessoas, fortalece a esperança de um 
futuro com mais dignidade e abre portas para jovens e adultos terem 
acesso ao mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado de 
Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann. O secretário 
prosseguiu: “Quantas pessoas se tornaram empreendedoras, 
conquistaram o primeiro emprego e até mudaram de profissão, a partir 
do Qualificar ES. Por isso, tenho a certeza de que o propósito do 
Governo do Estado está sendo alcançado e não vamos parar por aqui. 
Em 2022, chegaremos a mais 200 mil capixabas atendidos.” Fonte: 
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (10-02-2022) - Disponível 
em https://ioes.dio.es.gov.br/

REALFOR COMPLIANCE S/A
CNPJ: 36.363.639/0001-89

NIRE: 32300043216
Resumo da Alteração Contratual deliberando a Transformação em S/A. Pelo 
presente instrumento, os sócios cotistas resolvem: I) Transformar a empresa 
“LTDA” em “S/A” de capital fechado, com a denominação: “Dog Vinte e Sete 
Comercial S/A”; II) Transformar cotas em ações; III) Eleger e empossar a 
Diretoria; IV) Aprovar o Estatuto Social; V) Alterar o Capital Social; VI) Alterar 
o endereço; VII) Alterar objeto social. A alteração foi arquivada na JUCEES, 
sob prot. 211179949 em 29/10/2021.


