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Prefeitura de Alegre espera arrecadar 
em torno de R$ 300 mil com leilão online

Visando aumentar a ar-
recadação, a Prefeitura de 
Alegre e o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgo-
to (SAAE), publicaram 
no último dia 17, o edital 
para realização de leilão 
online para venda de veí-
culos e bens móveis inser-
víveis pertencentes ao pa-
trimônio do município. 
O leilão será realizado no 
próximo dia 11 de setem-
bro, a partir das 13h, e os 
interessados devem aces-
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A SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE 
GUAÇUÍ – Entidade 
Privada Sem Fins Lu-
crativos, comunica a 
todos os interessados 
que no dia 06/09/2018 

processo nº 66771226, 
a renovação da Licen-
ça Prévia nº 54/15, 
para atividade de ex-
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Santa Casa de 
Misericórdia de Guaçuí

ATO EXTRATO DE 
EDITAL

Pregão Presencial
Processo Licitatório nº 

05/2018

MINERAÇÃO GAL-
VANI LTDA., torna 
público que requereu 
ao IEMA, através do 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

N° 002/2018
PROCESSO 7801/2018
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O Município de An-
chieta, torna público 
que após supensão 
da CP 002/2018, con-
forme publicação do 
dia 15/08/2018, rea-
lizará abertura no dia 
27/09/2018, às 09:00 
horas, em sua sede, à 
Rod. do Sol, 1620, Vila 
Residencial Samarco, 
Anchieta/ES, Licita-
ção na modalidade de 
Concorrência Pública, 
do tipo menor preço 
global, objetivando 
contratação de em-
presa especializada 
para construção do 
Centro Municipal de 
Educação Infantil 
“CMEI” Tom e Jerry, 
localizada em Iriri, 

as 15h realizará a ses-
são pública para aber-
tura e julgamento das 
propostas referente ao 
processo licitatório, na 
modalidade de Pre-
gão Presencial, de nº 
05/2018, objetivando 
aquisições de aqui-

tração de rochas para 
fi ns ornamentais, si-
tuada na Localidade 
de Córrego do Falcão, 

Município de Anchie-
ta ES, com emprego 
de mão-de-obra, ma-
teriais e equipamen-
tos. Os interessados 
deverão retirar o Edital 
pelo site www.anchie-
ta.es.gov.br/transpa-
rencia/licitacao ou via 
correio eletrônico, no 
endereço licitacaoan-
chieta@gmail.com 
Valor global estima-
tivo do serviço:  R$  
2.876.322,45 

Anchieta/ES, 
23/08/2018

Renata Santos 
da Costa
Presidente 

CPL/PMA – ES

sições de material 
hospitalar e medica-
mentos.
Guaçuí, ES, 23 de 
Agosto de 2.018.

Sr. Welinton 
Mendes Amora
Pregoeiro Ofi cial

Alto Rio da Cobra, s/
nº, Zona Rural, no 
município de Afonso 
Cláudio, ES.

ATO Nº 002/2018 – 
Provedoria.

O Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Guaçuí – ES, no 
ato de suas atribuições 
legais, tendo em vista 
a necessidade de se 
reorganizar o cadastra-
mento das pessoas que 
fazem parte da Irman-
dade da Santa Casa, e 
visando uma maior or-
ganização, RESOLVE:
I – Proceder o RECA-
DASTRAMENTO de 
todas as pessoas que 
fazem parte da Irman-
dade da Santa Casa de 
Misericórdia de Guaçuí 
– ES.
II – O início do Reca-
dastramento come-
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Guaçuí – ES, em 08 
de Agosto de 2018.

COMUNICADO
çará no dia 13 (treze) 
de Agosto – Segunda 
Feira, e se encerrará 
no dia 30 de Agosto de 
2018. 
III - Os documentos ne-
cessários para o refe-
rido Recadastramento 
são :
* Cópia do CPF
* Cópia da Identidade
* 02 fotos 3 X 4
* Cópia de Comprovan-
te de Residencia
* Preenchimento da Fi-
cha de Recadastramen-
to ( No setor de RH da 
Santa Casa ).
IV – Deste ato será feita 

divulgação nos meios 
de comunicação local, 
e comunicação às au-
toridades competentes.
V – O prazo acima 
mencionado não será 
prorrogado sob ne-
nhuma hipótese.
VI – Todos aqueles 
que não fi zerem seu 
recadastramento no 
prazo previsto, dei-
xarão de pertencer à 
Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Guaçuí – ES.
Revogam-se todas e 
quaisquer decisões 
em contrário.

COMUNICADO

sados para trabalhar 
no seguimento do tu-
rismo. 
Noção básica em rede 
social, que seja comu-

Empresa conceitu-
ada na área de ho-
telaria e turismo do 
nosso Estado, está 
recrutando interes-

COMUNICADO
nicativo e dinâmico, 
de ambos os sexos, 
residente nas cidades: 
Colatina, Linhares, 
São Mateus, Aracruz 

e Cachoeiro de Itape-
mirim. Interessados 
enviar currículo para 
promo.hotel.mc@
gmail.com

sar o edital para conhecer 
os critérios de julgamento 
dos lances.

Serão 55 lotes entre ve-
ículos, máquinas, motoci-
cletas e bens que não po-
dem ser reutilizados como 
cadeiras entre outros obje-
tos. O leilão será realiza-
do pelo site www.super-
bid.net, e para estar apto 
a ofertar lances para aqui-
sição dos bens, o interes-
sado deverá ser capacitado 
para contratar, nos ter-
mos da legislação em vi-
gor. Menores de 18 anos 
não serão admitidos a par-
ticipar do processo.

Os interessados também 
deverão estar com seu 
CPF/CNPJ em situação 
regular junto à Receita Fe-

deral, bem como seu en-
dereço atualizado ou em 
processo de atualização na 
Receita e no Sistema Inte-

grado de Informações so-
bre Operações Interesta-
duais com Mercadorias e 
Serviços.

Estarão impedidos de 
participar do leilão to-
das as pessoas físicas, bem 
como funcionários des-
sa instituição ou Órgão, 
ou seja, todos os servido-
res da administração dire-
ta ou indireta, ressalta as 
orientações do edital de 
leilão nº 001/2018, publi-
cado no site da Prefeitura 
de Alegre.

A expectativa é que a ar-
recadação seja superior a 
R$ 300 mil, valor este que 
dará condições do muni-
cípio e SAAE a continu-
arem os investimentos de 
melhoria em Alegre.


