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AE PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 32 3 0003522 1

CNPJ: 25.075.062/0001 93
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 211 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.165 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação face 
presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ direito 
a voto. Mesa: Carla Soares, presidente e Eurides Pratti Soares, secretária. 
Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca alteração endereço da Cia; (II) Aprovação/
destinação resultados exercícios 2018 e 2019. Deliberações: Em AGE – (I) 
Aprovação unânime mudança endereço da Cia para Av. Eudes Scherrer de 
Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx Postal 210 – P. Residencial – Laranjeiras 
– Serra – ES – CEP: 29.165 680 com a consolidação do Estatuto Social. 
Em AGO – (II) Aprovação por unanimidade sem ressalvas das contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2018 
e 31/12/2019. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada em via única, 
lida, conferida, e por todos assinada. 

Carla Soares
Presidente da Assembléia.

Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200170333 em 29/04/2020.

CFMR HOLDING S/A
NIRE: 32 3 0003520 5  CNPJ: 25.075.084/0001 53

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 228 – P. Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.168 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação face 
presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ direito 
a voto. Mesa: Fábia Soares, presidente e Renato Soares, secretário. Ordem 
do Dia: (I) Deliberar acerca alteração endereço da Cia; (II) Alienação de 
ações; (III) Aprovação/destinação resultados exercícios 2018 e 2019. 
Deliberações: Em AGE – (I) Aprovação unânime mudança endereço da 
Cia para Av. Eudes Scherrer de Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx Postal 
211 – P. Residencial Laranjeiras – Serra – ES – CEP: 29.165 680 com a 
consolidação do Estatuto Social. (II) – acionista Renato Soares aliena sua 
ações para Carla Soares (III) que é eleita Diretora da Cia. Em AGO – (I) 
Aprovação por unanimidade sem ressalvas das contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2018 e 31/12/2019. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada em via única, lida, conferida, 
e por todos assinada. 

 Fábia Soares - Presidente da Assembléia.
Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200169580 em 11/05/2020.

D3 BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 32 3 0003521 3 - CNPJ: 25.075.113/0001 87

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 213 – P. Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.165 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação 
face presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ 
direito a voto. Mesa: Danielly Ferreira Soares, presidente e Maria de Fátima 
Valentim Soares, secretária. Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca alteração 
endereço da Cia; (II) Aprovação/destinação resultados exercícios 2018 e 
2019. Deliberações: Em AGE – (I) Aprovação unânime mudança endereço 
da Cia para Av. Eudes Scherrer de Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx Postal 
212 – P. Residencial – Laranjeiras – Serra – ES – CEP: 29.165 680 com a 
consolidação do Estatuto Social. Em AGO – (II) Aprovação por unanimidade 
sem ressalvas das contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras encerradas em 31/12/2018 e 31/12/2019. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi a presente ata lavrada em via única, lida, conferida, e por todos 
assinada. 

Danielly Ferreira Soares
Presidente da Assembléia.

Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200170627 em 29/04/2020.

FLMC PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 32 3 0003519 1 - CNPJ: 25.075.130/0001 14

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 214 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.165 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação face 
presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ direito 
a voto. Mesa: Márcia Soares Zamprogno, presidente e Fabrícia Ferreira 
Soares Barcelos, secretária. Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca alteração 
endereço da Cia; (II) Aprovação/destinação resultados exercícios 2018 e 
2019. Deliberações: (I) Em AGE - Aprovação unânime mudança endereço 
da Cia para Av. Eudes Scherrer de Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx Postal 
214 – P. Residencial Laranjeiras – Serra – ES – CEP: 29.165 680, com a 
consolidação do Estatuto Social. (II) Em AGO – Aprovação por unanimidade 
sem ressalvas das contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras encerradas em 31/12/2018 e 31/12/2019. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi a presente ata lavrada em via única, lida, conferida, e por todos 
assinada. 

Márcia Soares Zamprogno
Presidente da Assembléia.

Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200170953 em 29/04/2020.

STP PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 32 3 0003518 3 - CNPJ: 25.075.236/0001 18

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 223 – P. Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.165 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação face 
presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ direito a 
voto. Mesa: Leila Maria Ferreira Soares, presidente e Esley Soares Avancini, 
secretário. Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca alteração endereço da Cia; (II) 
alienação de ações da Cia e (III) Aprovação/destinação resultados exercícios 
2018 e 2019. Deliberações: Em AGE – (I) Aprovação unânime mudança 
endereço da Cia para Av. Eudes Scherrer de Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx 
Postal 216 – P. Residencial – Laranjeiras – Serra – ES – CEP: 29.165 680 
com a consolidação do Estatuto Social. (II) alienação ações acionista Esley 
Soares Avancini e admissão acionista Fabrícia Ferreira Soares Barcelos que 
é eleita Diretora da Cia. Em AGO – (II) Aprovação por unanimidade sem 
ressalvas das contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
encerradas em 31/12/2018 e 31/12/2019. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a 
presente ata lavrada em via única, lida, conferida, e por todos assinada. 

Leila Maria Ferreira Soares - Presidente da Assembléia.
Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200242806 em 14/05/2020.

TAU PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE: 32 3 0003509 4

CNPJ: 24.299.267/0001 90
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Data, Hora e Local: dia 28/02/2020 às 09:00 h na R. Thomas Edson nº 
104 - 2º. Pavimento - Sala 224 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra/ES, 
CEP: 29.165 210. Convocação/Presenças: Dispensada a publicação face 
presença acionistas representantes da totalidade do capital social c/ direito 
a voto. Mesa: Danilo Ferreira Soares, presidente e Dayane Ferreira Soares, 
secretária. Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca alteração endereço da Cia; 
(II) Aprovação/destinação resultados exercícios 2018 e 2019. Deliberações: 
Em AGE – (I) Aprovação unânime mudança endereço da Cia para Av. Eudes 
Scherrer de Souza nº 1025 – Sala 1113 – Cx Postal 218 – P. Residencial 
– Laranjeiras – Serra – ES – CEP: 29.165 680 com a consolidação do 
Estatuto Social. Em AGO – (II) Aprovação por unanimidade sem ressalvas 
das contas dos administradores e as demonstrações financeiras encerradas 
em 31/12/2018 e 31/12/2019. Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada em via única, lida, conferida, e por todos assinada. 

Danilo Ferreira Soares
Presidente da Assembléia.

Ata arquivada na JUCESS sob N.: 20200170180 em 29/04/2020.
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AVISO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 057/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9540/2019

O Município de Fundão/ES, através do Chefe do Executivo 
Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que 
em cumprimento do que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
resolve SUSPENDER, o contrato nº 057/2020, oriundo do 
procedimento licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa de serviços de 
engenharia a fim de se fazer uma reforma geral da EMEF ENEIAS 
FERREIRA, no Distrito de Timbuí – Fundão, em cumprimento a 
determinação judicial no Processo nº 0000412-51.2020.8.08.0059.
Fundão/ES, 13 de agosto de 2020. 

Joilson Rocha Nunes
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4014/2020
O Município de Fundão, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação (CPL), torna público que a empresa FORÇA 
CONSTRUTORA LTDA EPP impugnou tempestivamente à 
TOMADA DE PREÇO 003/2020, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para Fornecimento de Mão de Obra para Execução dos 
Serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais de Terra 
localizadas em Zona Rural, pertencente ao município de 
Fundão/ES, o qual foi devidamente analisado pelo setor técnico e 
acatado, gerando assim a SUSPENSÃO do certame, com base no 
art. 21, §4° da Lei 8.666/93. Os autos do Procedimento Licitatório 
em referência, assim como a impugnação interposta, encontram-se 
a disposição dos interessados.
Fundão/ES, 13 de agosto de 2020.

WANDERSON MORETT
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A empresa Koppert do Brasil 
H o l d i n g  L t d a . ,  C N P J  n ° 
11 .074.190/0001-08 ,  torna 
pública sua intenção de requerer o 
cadastro no Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf) do 	produto 	s s
agrotóxico 	s Veraneio n° MAPA: 
11620, Boneville n° MAPA: 11720, 
Chevelle n° MAPA: 11820.

AVISO DE SUSPENSÃO DE 
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000016/2020 

O  M u n i c í p i o  d e  V I L A 
VALÉRIO/ES, torna público, a 
SUSPENSÃO POR PRAZO 
INDETERMINADO da licitação 
que ocorreria no dia 17 de 
a g o s t o  d e  2 0 2 0 ,  n a 
m o d a l i d a d e  d e  P r e g ã o 
Presencial nº 000016/2020 - 
P R O C E S S O  N º 
001197/2020, tendo por 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual aquisição de EPI's 
para os servidores nas unidades 
para prevenção do COVID-19, 
cons iderando a epidemia 
enfrentada e o número de 
aumento de casos no município 
de Vila Valério/ES. MAIORES 
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 
3728-1000.
Vila Valério, 13 de agosto de 
2020.

GILFARLEI PETRI 
Pregoeiro Oficial/PM ViVa

COMUNICADO
IROS IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA - EPP, 

torna público que Obteve da 

SEMAG, por meio do processo 

n°  12796/2020 ,  L i cença 

Municipal Única – (LMU) nº 

005/2020, para a atividade de 

Terraplanagem (corte e aterro), 

n a  C o m u n i d a d e  d e  B o a 

Esperança, s/nº, zona rural, 

distrito de Boa Esperança,  

Guarapari - ES. 

W. CHIEPPE PARTICIPAÇÕES S/A. CNPJ. 31.710.189/0001-30 - 
NIRE: 32300021743 - Edital de Convocação - Prezados Acionis-
tas, Ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem 
em AGE a realizar-se no dia 21/08/2020, às 10h, que será realiza-
da exclusivamente sob a forma virtual (digital), nos termos da Lei 
6.404/76, e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, por 
meio da plataforma Zoom.us, para deliberar a respeito da seguin-
te ordem do dia: 1) Pedido de renúncia do Diretor Presidente; 2) 
Eleição de Diretoria com a indicação do novo Diretor Presidente da 
Companhia, com mandato previsto para início em 21/08/2020 e tér-
mino em 31/12/2023, permanecendo em seu cargo até a eleição de 
novos membros para substituí-lo; 3) O Sr. Renan Chieppe estará 
se candidatando para ocupar a posição de Presidente da compa-
nhia, considerando a vacância do Presidente atual, nos termos do 
artigo 14º do Estatuto Social da sociedade. Caso opte por participar 
e exercer seu voto à distância mediante atuação remota na Assem-
bleia Geral, o acionista deverá acessar a plataforma Zoom no dia e 
hora designados. O link de acesso será disponibilizado por e-mail 
aos acionistas no dia de realização da citada Assembleia. Sendo 
o que tinha para o momento, subscrevo. Cordialmente, Cariacica-
-ES, 12/08/2020.Renan Chieppe - Diretoria
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de Vitória torna público que a Concorrência em referência foi homologada e 
adjudicada em favor da empresa ALPES ENGENHARIA EIRELI - EPP com o valor de R$ 
5.243.885,66 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três reais mil, oitocentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta e seis centavos). PROCESSO Nº 6868654/2019. ID (CIDADES): 
2020.077E0600022.01.0007. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. 
JUSTIFICATIVA: O intenso uso das vias de pavimento flexível provoca patologias que 
necessitam de reabilitação em pontos críticos. Estudos realizados na região em questão, 
apontam necessidade de intervenções nas camadas superficiais da pavimentação asfáltica. 
Considerando o exposto faz se necessário a contratação de empresa especializada em 
reabilitação de malha viária para a execução desde serviço, que proverá melhorias na 
mobilidade urbana local e aumento da segurança aos usuários, por meio da melhoria estrutural e 
funcional de todos os elementos físicos pertencentes ao conjunto viário. Ressaltamos, ainda que 
a presente obra será financiada com recurso captado pelo FINISA, que possui prazo limite para 
sua utilização. Informações no e-mail: rspuppim@vitoria.es.gov.br.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2020.
Rodolfo Souza Puppim

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
O Município de Vitória torna público o resultado do julgamento dos documentos de habilitação da 
licitação em epígrafe. Após a verificação da conformidade e compatibilidade dos documentos 
apresentados, a Comissão Permanente de Licitação julgou JULGA HABILITADAS as empresas 
AMF Engenharia e Serviços LTDA; Cuco Comercial, Participações, Construções e Projetos 
LTDA; MS Construtora EIRELI – EPP; e Santa Maria Engenharia EIRELI; e INABILITADA a 
empresa CONSERMA - Serviços, Manutenção e Transporte LTDA, pelo descumprimento do 
subitem 13.3.1, incisos II e III, do Edital. O teor integral do julgamento estará disponível no site 
portaldecompras.vitoria.es.gov.br. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - PROCESSO Nº 
2897287/2019. ID (CIDADES): 2020.077E0600022.01.0034. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO MARÍTIMO, LOCALIZADA PRÓXIMO 
AO SAMBÃO DO POVO. Justificativa: A rampa de acesso marítimo existente no bairro Mário 
Cypreste é intensamente utilizada pela população para atividades náuticas. Manter espaços 
como estes preservados aumenta a geração de renda para município. Embora as atividades 
náuticas estejam em menor incidência tendo em vista as orientações de isolamento social, o 
período de desenvolvimento burocrático da licitação é importante para que as obras recomecem 
quando as atividades no local se intensificarem. A estrutura de concreto armado existente no 
local sofre diariamente com a influência das intempéries, umidade, força da maré e entre outros. 
Por esse motivo, a estrutura da rampa encontra-se comprometida e sua má condição de 
conservação coloca em risco a saúde e a segurança das pessoas que utilizam o local. Por esse 
motivo faz-se necessário realizar a recuperação da mesma, garantindo que a sua utilização seja 
feita de forma segura e promovendo assim, o aumento da sua vida útil. Iniciar o processo 
licitatório para contratação de empresa especializada para recuperação da rampa é 
extremamente importante, já que permitirá que os munícipes desenvolvam suas atividades de 
forma segura no local. Diante do exposto, tendo em vista a urgência e a necessidade de 
recuperação da rampa localizada no Bairro Mário Cypreste, torna-se indispensável a 
contratação de empresa especializada para executar o serviço. Tal contratação proporcionará 
diversos benefícios para a comunidade e usuários do local. Informações no e-mail: 
rspuppim@vitoria.es.gov.br.

Vitória-ES, 11 de agosto de 2020.
Rodolfo Souza Puppim

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2020 – ESCOIMAÇÃO
O Município de Vitória torna público que em face do resultado do Lote 01 do Pregão em 
referência, que fora fracassado, e utilizando subsidiariamente as disposições contidas no art. 48, 
§ 3º, da Lei 8.666/93, estará, no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar dessa publicação, 
convocando, por ordem de classificação, as empresas que participaram da sessão eletrônica 
ocorrida em 06/08/2020, para apresentarem, na forma estabelecida no Edital, nova 
documentação, escoimadas dos vícios que deram causa a desclassificação. PROCESSO Nº 
2097840/2020. ID (CIDADES): 2020.077E0600022.02.0034. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TAPETES DE BARREIRA 
SANITÁRIA (PEDILUVIO). Informações no e-mail: lapassos@vitoria.es.gov.br.

Vitória-ES, 13 de agosto de 2020.
Lucas Azevedo Passos

Pregoeiro Municipal
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2020

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
O Município de Vitória-ES torna público que após análise dos documentos apresentados na fase 
habilitatória, a Comissão Permanente de Licitação julgou Habilitadas todas as empresas 
licitantes: ALS ENGENHARIA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI; IMG ALIANÇA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e ESANE SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 
URBANA DAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. 
Justificativa: Tal contratação se fundamenta na necessidade de intervenções dentro do Mercado 
da Vila Rubim, que tem o escoamento das águas de chuva prejudicado pela baixa eficiência da 
rede local, sendo necessária a implantação de tubos de concreto para melhorar o escoamento 
dessas águas. Sendo assim, está previsto a implantação de 592 metros de rede de drenagem 
nos diâmetros de 300mm e 400mm, além de poços de visitas e caixas ralos. OBS.: Ressaltamos 
que por se tratar de fonte de recurso do FINISA, o mesmo dispõe de prazo limite para uso. 
Processo nº 4445555/2019. ID (CIDADES): 2020.077E0600002.01.0010. Informações pelo e-
mail: semohabcpl@vitoria.es.gov.br

Vitória, 11 de agosto de 2020
Vilmara Lourenço Thomaz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E

COMUNICAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020

O Município de Vitória torna público que o Pregão em referência teve seus prazos reabertos. O 
edi ta l  estará  d isponível  nos  s i tes  por ta ldecompras.v i tor ia.es.gov.br  e  
www.portaldecompraspublicas.com.br. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 - PROCESSO Nº 
591296/2019. ID (CIDADES): 2020.077E0600022.01.0035. OBJETO: Prestação de serviços de 
técnicos especializados, compreendendo a realização dos serviços de levantamento 
aerofotogramétrico digital na escala 1:5:000 e seu processamento, perfilamento a laser para 
geração de curvas de nível, a formação da base de dados geográficos do Cadastro Técnico 
Multifinalitário-CTM/GEO, a implantação do sistema de gestão da base de dados geográficos 
(SGBDG) corporativo, o recadastramento físico territorial abrangendo todos os imóveis, 
logradouros e segmentos de face de quadra localizados na área urbana e de expansão urbana 
do município, a atualização da Planta Genérica de Valores -PGV, serviços de migração de 
dados, customização, parametrização, treinamento dos servidores do município e suporte 
técnico operacional, manutenção e atualização dos sistemas implantados. Início de entrega das 
propostas: dia 17/08/2020. Abertura das propostas: às 13:30h do dia 27/08/2020. Início da 
sessão de disputa: às 14:00h do dia 27/08/2020. Justificativa: Necessidade de atualização da 
base de dados geográficos e cadastrais, voltados ao Cadastro Técnico Multifinalitário e demais 
serviços pertinentes à base de dados cadastrais. A necessidade de tal serviço foi observada pelo 
Tribunal de Contas em auditoria realizada. Para custear tal investimento foi captado recurso via 
operação de crédito junto ao Banco do Brasil. O resultado esperado ao final do serviço realizado 
é a atualização de toda base de cadastral do município, implementando um sistema mais 
eficiente de atualização da base. Informações no e-mail.: kaschwartz@correio1.vitoria. 
es.gov.br. Informações no e-mail.: kaschwartz@correio1.vitoria.es.gov.br.

Vitória-ES, 14 de agosto de 2020
Karina Adelina Schwartz

Pregoeira Municipal


